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HoutHout  

Hout vind je overal om je heen.  
Hout is een product uit de natuur.  
Het komt uit bossen.  
In dit boek lees je meer over hout.  
Je krijgt onder andere antwoord op de volgende vragen: 
 Uit welke delen bestaat de stam van een boom? 

 Hoe wordt eens stam in planken gezaagd? 

 Wat zijn jaarringen? 

 Wat zijn knoesten, noesten of  kwasten? 

 Ziet alle hout er precies hetzelfde uit? 

 Wat is spaanplaat? 

 Wat is hardboard? 

 Waar kun je hout allemaal voor gebruiken? 

 Waarom moeten we zuinig zijn op bomen? 

IK HEB OVERAL GEVRAAGD. 
NIEMAND HEEFT IETS GEZIEN. 



1. De stam1. De stam  

De stam van de boom levert het beste hout.  
Wat valt er te vertellen over de stam? 

De stam (1) geeft de 
boom stevigheid.  
De stam vervoert alle 
voeding in het water naar 
de bladeren en takken (2). 
Die voeding werd uit de 
grond gezogen door de 
boomwortels (3)  

Een boomstam groeit niet alleen in de 
hoogte. Hij groeit ook in de breedte.  
De stam wordt steeds dikker.  
Binnenin de stam zit het hart (a). 
Zo dun was de boom ooit. De boom was 
toen 1 jaar oud. 
Elk jaar wordt de boom dikker.  
Je kunt dat goed zien aan de jaarringen.  
Krijgt de boom veel regen en voeding in 
een jaar dan is er een dikke ring (b).   
Bij weinig vocht en voeding zie je een 
dunne ring (c).  
Het oudste hout noem je kernhout (d).  
Het jongste hout heet spint (e). 

aa  bb  
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De boomstam heeft verschillende lagen: 
De schors (1) en de bast (2) zijn de beschermlaag 
van de boom. 
Daaronder zit een dun laagje. Het heet cambium 
(3). Cambium groeit en maakt een nieuwe ring. 
Daaronder zit een laag die je al kent: het spint (4). 
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2. Van stam tot plank2. Van stam tot plank  

In de houtzagerij worden de boomstammen 

verzaagd tot planken. Dat gaat in zes stappen. 

Alle stammen worden gesorteerd 
op dikte en lengte. 

Een machine haalt de 
schors van de boom. 

De planken worden gestapeld. 
Er zitten latjes tussen, zodat er 
lucht tussen kan komen. 

In deze ruimte worden alle 
planken gedroogd. Het vocht 
verdwijnt uit het hout. 
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Grote zagen verzagen 
de stam tot planken 

Men zaagt de planken 
op verschillende maten. 
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3. Zagen is een kunst3. Zagen is een kunst  

Hoe wordt een stam gezaagd? 
Zagen kan op veel manieren. In de zagerij proberen ze zoveel 
mogelijk planken uit een stam te halen. Maar een plank moet er 
natuurlijk ook mooi uit zien. 
De drie planken komen uit dezelfde boomstam. Toch zien ze er 
verschillend uit. Dat komt door de manier van zagen. 
In het hout zie je lijnen. Je noemt het de nerven van de plank. 
Het zijn natuurlijk de lijnen van de jaarringen. 

In planken zie je soms littekens.  
Je noemt het een noest of een kwast (1). 
Op de plek van een noest zat vroeger 
een zijtak aan de boom. 
Soms zit de noest los (2) en valt eruit. 
Er zit een gat in de plank. 
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4. Bomen en hun hout4. Bomen en hun hout  

Boom: de fijnspar (naaldboom). 
Kenmerken: goedkoop, zacht, ruikt naar hars, 
niet erg duurzaam, moet geschilderd worden. 
Gebruik: vooral bij huizenbouw. 

Vuren(hout) 

Boom: de eikenboom (loofboom) 
Kenmerken: hard en sterk, duur 
Gebruik: meubels, parket(vloer),  
deuren, trappen en wijnvaten. 

Beukenhout 

Eikenhout 

Elke boomsoort heeft zijn eigen houtsoort. 
Elke houtsoort verschilt in:  
 kleur en tekening 
 hardheid 
 gewicht 
 sterkte 
 duurzaamheid: hoe lang gaat het mee? 
 

Boom: de beukenboom (loofboom) 
Kenmerken: de kleur kan erg verschillen, 
hard, kan goed gebogen worden. 
Gebruik: meubels, parket(vloer), trappen, 

gebogen trapleuningen.  



Boom: de berk (loofboom). 
Kenmerken: wit tot licht hout, gemakkelijk te 
bewerken, buigzaam, maar niet duurzaam. 
Gebruik: triplex (dunne laagjes hout op 
elkaar 

 

Berkenhout 

Boom: de populier (loofboom) 
Kenmerken: taai, licht, lastig te zagen,  
het hout vervormt. 
Gebruik: klompen, pallets en lucifers 

Populierenhout 

Grenen(hout) Kastanjehout 

Boom: de kastanje (loofboom) 
Kenmerken: goed timmerhout, kan 
goed tegen vocht. 
Gebruik:hekken, tuinmeubelen  
en bruggen. 

Boom: de grove den (naaldboom). 
Kenmerken: Na vuren het meest 
gebruikt, moet goed geschilderd 
worden. 

Gebruik: In de bouw (uit het zicht).  

 



5. Resthout5. Resthout  

Restjes 
In een houtzagerij blijft veel zaagsel, 
resthout en spaanders (houtsnippers) 
achter. 
Al die restjes worden gebruikt om minder 
sterk hout van te maken. 

Spaanplaat 
Spaanplaat (2) wordt gemaakt van zaagsel (3) 
en spaanders (houtsnippers) (4). Vaak gaat er 
ook stro van vlas en rijst in. 
Er gaat een stof in die alles aan elkaar plakt. 
Je noemt het kunsthars. 
De houtpap wordt verwarmd en in een plaat 
geperst. 
De spaanplaat droogt daarna en wordt hard. 
Vaak wordt op de spaanplaat nog een 
beschermlaag (5) gelijmd. 
Spaanplaat wordt veel gebruikt voor  
kasten, bureaus en bedden. 

Hardboard (harde vezelplaat) 
Hardboard (1) wordt 
gemaakt van kleine 
houtrestjes.  
Die worden onder 
hoge temperatuur en 
hoge druk samen-
geperst op een fijn net van gaas.  
De bovenkant wordt glad.  
Op de onderkant zie je de afdruk van het 

gaas. Hardboard 
wordt gebruikt voor 
achterkanten van 
kasten, bedbodems 
en voor het op-
hangen van spullen. 
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6. Het gebruik van hout6. Het gebruik van hout  

Vroeger 
Mensen gebruiken hout al zeker 10.000 jaar 
voor van alles en nog wat. Hout was volop te 
vinden in de natuur. Met de eerste stenen 
gereedschappen, zoals bijlen kon een boom 
gekapt worden. Hout was heel vroeger vooral 
een brandstof. Later gebruikte de mens hout 
voor het bouwen van hutten.  
De ontdekking van metalen als brons, koper en 
ijzer veranderden veel. Maar toch bleef  de mens 
hout, omdat het gemakkelijk en snel te be-
werken is. 
Bewerking 
Hout kun je snel en gemakkelijk: 
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1. Hakken  
2. Zagen 
3. Boren 
4. Schaven (glad maken) 
5. Frezen (weghalen van houtdelen  door draaien) 
6. Snijden (beitelen) 
7. Vijlen 
8. Spijkeren 
9. Schroeven  

10. Lijmen 
11.Afwerken  

 



 

Hout als brandstof 
Je las al dat heel vroeger hout de belangrijkste 
brandstof  was. Nog steeds is in arme landen 
voor veel mensen de enige brandstof  om zich 
te verwarmen of  om op te koken. 
Ook in ons land worden houtresten en 
spaanders verbrand om warmte op te wekken. 
Je noemt die brandstof  biomassa. 
De open haard die brandt op houtblokken 
bestaat ook nog steeds. 
 
Hout als bouwmateriaal 
Hout was heel vroeger het enige bouw-
materiaal. Het werd gebruikt voor het bouwen 
van hutten, huizen en boten. 
De mens ontdekte nieuwe materialen, zoals 
ijzer, staal, steen, beton en kunststoffen.  
Deze materialen waren vaak sterker en minder 
brandbaar. 
Toch wordt er nog steeds hout gebruikt bij de 
bouw van huizen. Denk aan kozijnen, deuren 
en dakdelen. 
In landen waar veel hout is, zijn houten huizen 
nog steeds heel gewoon. 
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Meubels 
Nog steeds worden veel meubels van hout 
gemaakt. Ook hier worden wel steeds meer 
andere materialen gebruikt.  
Vloeren 
Houten vloeren zijn glad en schoon, maar 
wel gehorig. Vaak bestaat de vloer uit meer 
laagjes hout. Je noemt het laminaat.  
De bovenste laag is het dure hout (1). 
Bovenop zit een sterke laag lak (2). Het hout 
is gelijmd op goedkopere houtsoorten (3).  
De laminaatplanken passen precies in 
elkaar. 
Voorwerpen en werktuigen 
Je weet dat hout gemakkelijk te bewerken 
is. Daarom worden er nog steeds veel 
spullen van hout gemaakt: houten lepels, 
houten hamers, eetstokjes, tandenstokers, 
potloden, bezems, snijplanken, borden, 
lucifers en nog veel meer. 
Muziekinstrumenten 
Bekende houten muziekinstrumenten zijn 
blokfluiten, violen, gitaren, xylofonen (4), 

harpen en hobo’s (5). 
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Sportmaterialen 
Ook hier neemt kunststof  steeds meer de 
plaats van hout in. Toch zijn er nog veel 
houten sportvoorwerpen, zoals tafeltennis-
batjes en tafels, slagbalknuppels en 
slagbalplankjes en hockeysticks. 
 
 
Papier 
Hout is de grondstof  voor papier. Het hout 
van bomen wordt versnipperd en fijn-
gemalen. Er wordt water aan de snippers 
toegevoegd. Deze houtpap wordt verhit en er 
worden stoffen bijgedaan om de pap witter te 
maken.  
Ook wordt er zetmeel toegevoegd. Deze pap 
wordt gebruikt om allerlei soorten papier en 
karton van te maken. 
Gelukkig kan oud papier ongeveer zeven 
keer opnieuw gebruikt worden. 
Van elke 100 kilogram papier is ongeveer 70 
kilo gemaakt van oud papier en 30 kilo van 
hout. 
 



7. Houtkap7. Houtkap  

Nederland 
Waar hout nodig is, worden bomen omgezaagd. 
Dat noem je houtkap (1).  
In Nederland worden bossen uitgedund.  
Er worden bomen gekapt om andere bomen 
meer ruimte te geven.  
Dat hout noem je dunningshout. 
Bosbouw 
Veel bossen worden gebruikt voor het maken 
van papier. Na het kappen worden in deze 
gebieden weer jonge boompjes geplant.  
Er moet natuurlijk jaren gewacht worden voor 
een boom gekapt kan worden.  
Je noemt dit bosbouw. 
Akkerland. 
In veel delen van de wereld wordt er hout 
gekapt om de grond te gebruiken voor 
akkerland. Er komen geen bomen voor terug. 
Dat gebeurt veel in het tropisch regenwoud (2). 
Veel dieren raken daar hun leefgebied kwijt. . 
Ook houden bomen met hun wortels de grond 
vast. Als de bomen verdwenen zijn, spoelt de 
aarde bij veel regen weg. Daardoor ontstaan 

aardverschuivingen. 
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8. Filmpjes8. Filmpjes  

Hoe werkt een bosbouwmachine? 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/de-
bosbouwmachine-hoe-werkt-een-

bosbouwmachine/#q=hout  

Hoe worden lucifers gemaakt? 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/de-lucifer-hoe

-wordt-hij-eigenlijk-gemaakt/#q=hout  

Hoe worden houten planken gemaakt? 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/hoe-worden-
houten-planken-gemaakt-van-boom-in-het-

bos-tot-houten-plank/#q=hout  

http://www.schooltv.nl/video/de-bosbouwmachine-hoe-werkt-een-bosbouwmachine/#q=hout
http://www.schooltv.nl/video/de-bosbouwmachine-hoe-werkt-een-bosbouwmachine/#q=hout
http://www.schooltv.nl/video/de-bosbouwmachine-hoe-werkt-een-bosbouwmachine/#q=hout
http://www.schooltv.nl/video/de-lucifer-hoe-wordt-hij-eigenlijk-gemaakt/#q=hout
http://www.schooltv.nl/video/de-lucifer-hoe-wordt-hij-eigenlijk-gemaakt/#q=hout
http://www.schooltv.nl/video/hoe-worden-houten-planken-gemaakt-van-boom-in-het-bos-tot-houten-plank/#q=hout
http://www.schooltv.nl/video/hoe-worden-houten-planken-gemaakt-van-boom-in-het-bos-tot-houten-plank/#q=hout
http://www.schooltv.nl/video/hoe-worden-houten-planken-gemaakt-van-boom-in-het-bos-tot-houten-plank/#q=hout
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http://nl.wikipedia.org/wiki/Hout 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Groeiring 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Houtsoorten 

http://en.wikipedia.org/wiki/Wood 

https://www.britannica.com/science/wood-plant-tissue 
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