
Europees vurenEuropees vuren

Met vuren heeft Nederland een eeuwenlange ervaring. De houtsoort heeft bij ons dan ook een 
ongekend scala toepassingsmogelijkheden, voor zowel binnen als buiten. Door de bijzondere 
combinatie van een laag gewicht, grote sterkte en ruime beschikbaarheid is het in ons land dé 

bepalende houtsoort voor de bouw.

Picea abies

B O M E N  O V E R
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waardoor de grotere kwasten een ovale
doorsnede hebben. De boom groeit in
heel Europa, inclusief Nederland, en
Noord-Azië; in Noord-Amerika zijn ver-
wante Picea-soorten te vinden. Hiervan
is sitka spruce (P. sitchensis) de bekend-
ste; deze boom is ook in Europa aan-
geplant. Al naar het gebied varieert het
percentage fijnspar in de Europese
bossen van 25-75%. In de noordelijker
gelegen groeigebieden komt de soort
gemengd voor met de grove den - die
het grenen levert - en enkele loofhout-
soorten. Meestal krijgt de fijnspar in
een dergelijk gemengd bos na verloop
van tijd de overhand. In Midden-
Europa groeit de soort gemengd met
de (zilver)den (Abies alba); in het vuren
uit dit gebied zit dan ook vaak een
klein deel dennen. De boom is recht
en cilindrisch, en heeft de neiging veel
takken te vormen. Hierdoor is foutvrij

Er is geen andere houtsoort met zoveel
uitersten in gebruik als vuren. Overal
om ons heen komen we het tegen, van
de eenvoudigste verpakkingen via
betimmeringen en kozijnen tot en met
zeer exclusieve pianoklankbodems en
viool-, gitaar- en luitbovenbladen. Het
is ook een van de meest toegepaste
soorten in Europa voor papier (pulp).
Vuren is afkomstig van de fijnspar; in
sommige literatuur en (slechte) ver-
talingen wordt het ook wel sparren
genoemd. De fijnspar is de bekendste
boom in het Nederlandse gezin, zon-
der dat men zich dit overigens reali-
seert. Zo klinkt ieder jaar in menig
huisgezin het kerstlied 'O dennen-
boom' in het bijzijn van een (fijn)spar.

Boombeschrijving
De botanische naam van vuren is Picea
abies; in oude literatuur komt men ook
Picea excelsa tegen. Een kenmerk van de
fijnspar is dat de kegels aan de tak
hangen en in hun geheel afvallen. De
takken wijzen schuin naar beneden,

� De groei-
gebieden van
Europees
vuren. Donker-
blauwgekleurd
zijn de gebie-
den die voor de
Nederlandse
markt van
belang zijn.

� 2. Creatieve
gevelbekleding
in Tuusula,
Finland. 

� 1. Ingenieuze
vuren construc-
tie voor het
loriverblijf in
Avifauna te
Alphen a/d Rijn.
Ontwerp: van
der breggen
architecten
Alphen a/d Rijn.

hout praktisch niet te verkrijgen. 
Vanwege het wijdverspreide groeige-
bied kunnen afmetingen en kwaliteit
nogal verschillen. In de Karpaten en de
Alpen komen bomen voor van 60 m
hoog en een diameter van 1,8 m. Over
het algemeen wordt de fijnspar onge-
veer 35 m hoog (20 m takvrij) met een
doorsnede van 20-40 (60) cm.

Houtbeschrijving
Bij vuren is geen kleurverschil tussen
spint- en kernhout. Versgezaagd is het
bijna wit, waarna het nadonkert tot
lichtgeel/lichtbruin. De kwasten zijn
donkerbruin en drie- tot vijfmaal har-
der dan het omringende hout. Dosse
gezaagd heeft het een duidelijke vlam-
tekening en kwartiers gezaagd een

streeptekening. Het zachtere en licht-
gekleurde vroeghout steekt zichtbaar
af tegen het wat hardere en donkere
laathout. Vuren is harshoudend, wat
vaak te zien is aan harszakken, de langs
een groeiring lopende scheuren, ge-
vuld met hars. Een typische harsgeur
ontbreekt echter. Een tamelijk veel
voorkomend verschijnsel is drukhout.
Dit reactiehout is roodachtig van kleur,
meestal harder en brosser, en het heeft
vaak een hogere krimp, met name in
de lengterichting.
Vanwege het enorme groeigebied zijn
er verschillen in groeiringbreedte,
structuur, volumieke massa, hardheid,
kwastaandeel en kwastgrootte. Ge-
woonlijk is de draad recht en de nerf
fijn tot matig grof. De volumieke massa
ligt op circa 460 kg/m3, maar deze kan
variëren van 300 tot ruim 600 kg/m3. De
combinatie van sterkte en een relatief
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laag gewicht maakt vuren tot een uit-
stekende houtsoort voor constructieve
doeleinden. Het valt in duurzaam-
heidsklasse 4.

Bosbeheer
In de landen van Europa waar de fijn-
spar voorkomt, is sprake van een
goede en consequente aanpak en con-
trole - ook wetenschappelijk - van het
beheer en de exploitatie van de bos-

natie van loof- en naaldbomen voor
een betere biodiversiteit. Vrijwel alle
bosarealen waaruit ons vuren wordt
betrokken, zijn cultuurbossen. Som-
mige streken hebben met bosbeheer
een eeuwenlange ervaring, wat heeft
geleid tot een systeem dat zorgt voor
een continu aanbod van goed hout.
Het begint met het verzamelen van de
vruchten van de beste bomen. Het ver-
kregen zaad kweekt men op tot zaailin-
gen, die na drie jaar (handmatig) wor-
den uitgezet op nieuwe bospercelen of
op plaatsen waar aanvulling nodig is. In
Scandinavië kent men voorts het bij
wet geregelde allemansrecht. Iedere
burger heeft het recht zich vrijelijk in
het bos te bewegen, zolang hij geen
schade toebrengt aan flora en fauna.
Ieder bosperceel kent z'n eigen
beheersplan met een aantal dunnin-

gen om zo de overige bomen meer
ruimte te geven. Het dunningshout
gaat naar de pulp- of spaanplaatindu-
strie. Afhankelijk van het gebied wordt
er om de 10 of 20 jaar opnieuw geoogst,
de eindkap vindt tussen de 60 tot 120
jaar na aanplant plaats. Daarbij geldt:
hoe noordelijker, hoe langer de levens-
cyclus. Zo nodig zorgt men voor aan-
vullende voedingsstoffen ter bevorde-
ring van de groei, vooral vlak voor de
eindkap. Op nieuwe percelen worden
per hectare tussen de 2.000-5.000
boompjes geplant. Na de diverse dun-
ningen blijven er 400-600 bomen over
voor de eindoogst. Door tijdens de
groeiperiode de takken te snoeien,
beïnvloedt men de kwaliteit: het hout
krijgt kleine, vaste kwasten. Het te oog-
sten volume is altijd minder dan de
bijgroei. �

� 5. Gelami-
neerd en mas-
sief vuren in lig-
gers en dakbe-
schot. Camping
Duinoord in
Nes op Ame-
land; ontwerp:
Architektenburo
Van Ruth
Dwingeloo. 

� 4. Steiger-
planken als
gevelbekleding
in gebouw
ScafFold van
studentenver-
eniging Stylos
te Delft.
Ontwerp: David
Philipsen/Johan
van Lierop
Delft. 

Naamgeving
De Zweedse naam voor vuren is 'gran' en voor grenen 'furu'. De door ons gebruik-
te namen zijn hiervan afgeleid. Waarom de namen zijn omgewisseld, blijft echter
een mysterie. In de handel wordt de naam vaak aan het productiegebied gekop-
peld. Zo kennen we Zweeds, Fins, Pools, Noors, Duits, Russisch en Oostenrijks
vuren. Meestal maakt men alleen een onderscheid tussen Noord-Europees en
Midden-Europees vuren. Is het uit Siberië afkomstig, dan geldt het als Noord-
Europees vuren. Hoewel er in principe geen onderscheid in kwaliteit hoeft te
bestaan, leggen deze toevoegingen toch een accent op de kwaliteit, met name wat
de structuur betreft. In Noord-Amerika heet vuren spruce.

� 3. Een veel-
voud van vuren
kozijnen in het
Wilhelminpavil-
joen te Amster-
dam. Ontwerp:
Architecten-
bureau Kwa
Amsterdam. 

sen. De overheid speelt op dit gebied
een belangrijke rol, evenals bosbouw-
organisaties. De laatste uit een reeks
vooral Europese landen hebben een
certificeringssysteem ontwikkeld, waar-
mee al tientallen miljoenen ha bos 
zijn gecertificeerd. Behalve deze Pan
European Forest Certification (PEFC),
die al ontwikkelde nationale certifice-
ringssystemen accepteert, worden ook
arealen gecertificeerd volgens het sys-
teem van de Forest Stewardship
Council (FSC).
De meeste bossen kennen een combi-
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Aanvoer
In de aanvoer zijn er verwaarloosbare
verschillen tussen de diverse produc-
tiegebieden. De oogst vindt tegen-
woordig het hele jaar door plaats. In
Scandinavië en Finland beschikt men
over uiterst geavanceerde machines
(timberjacks), die de stam beetpak-
ken, aan de voet afzagen en tegelijker-
tijd automatisch takvrij strippen en op
lengte afkorten. Het restmateriaal blijft
achter als bemesting voor de bos-
grond. De stammen worden verzameld
en voornamelijk per spoor of vrachtwa-
gen afgevoerd naar de afnemers. Het
meeste hout verwerkt de chemische
industrie tot pulp als grondstof voor
papier. Daarna volgt de houtverwer-
kende industrie, die de stammen zaagt
tot een fiks aantal standaardmaten,
welke hun weg vinden over bijna het
hele noordelijk halfrond. De verwer-
king tot plaatmaterialen als triplex,
MDF en spaanplaat omvat slechts een
klein deel.

Gezaagd hout
De productie van ons gezaagd vuren
vindt plaats in talrijke zagerijen, varië-
rend van eenvoudige tot vergaand
geautomatiseerde. Het rondhout wordt
bij aankomst gemeten en op kwaliteit
en diameter gesorteerd, waarna het
wordt opgeslagen in het water of op
het land. In het laatste geval houdt
men het hout nat om schimmelaantas-
ting en uitdroging (scheuren) tegen te
gaan. Vóór het zagen wordt het rond-
hout ontschorst en gecontroleerd op
ijzer, zoals kogels en spijkers. De
schors verbrandt men voor de eigen
energievoorziening van zagerij of
droogkamers. Afhankelijk van kwaliteit,
diameter en type zagerij stelt de zager
het zaagprogramma vast. Er wordt
voornamelijk gewerkt met in lijn opge-
stelde bandzagen. Deze kantrechten
het rondhout vierzijdig en delen het
vervolgens op in handelsmaten. Ook
zijn raamzagen in gebruik, die de stam-
men in één keer opzagen; daarna ge-

schiedt het kantrechten. Grote cirkel-
zagen volgen hetzelfde systeem als de
bandzagen. Een combinatie hiervan
geeft behalve een hogere productie
ook een gladder oppervlak en daar-
door een beter ogend product. Na het
zagen wordt het hout per afmeting op
lat gezet. Veel zagerijen laten het enige
tijd in de natuur drogen. Om tijd en
geld te besparen, streeft men ernaar
het hout zo snel mogelijk na het zagen
kunstmatig te drogen. Daarna volgt de
kwaliteitssortering en het pakketteren
voor vervoer naar de eindbestemming.

Drogen
De meeste Scandinavische en Finse
zagerijen beschikken over een goede
droogcapaciteit. In Midden- en Oost-
Europa is dit minder het geval, en
wordt het opgelatte hout aan de lucht

� 7. Renovatie
Pier van
Scheveningen,
een project van
van der breg-
gen architecten
Alphen a/d Rijn.
De 300 m lange
wandelprome-
nade is voor-
zien van een
verduurzaamd
vuren loopdek. 

� 6. Veelzijdige
draagconstructie
van vuren. Ver-
zamelgebouw
Mont-Cenis in
Herne-Sodingen
Duitsland.
Ontwerp: Jourda
& Perraudin
Architectes
Parijs. 

� 8. Entree 
De Efteling in
Kaatsheuvel.
De constructie
van vuren stam-
men en ruwge-
zaagde liggers
kent 331 ver-
schillende
knooppunten.
Ontwerp: Ton
van de Ven
Kaatsheuvel. 

gedroogd of versgezaagd vervoerd en
hier te lande gedroogd. Versgezaagd
hout dat niet goed is verzorgd, is snel
vatbaar voor blauwschimmelaantasting
en later rot. Het kunstmatig drogen tot
18 à 20% gebeurt, al naar afmeting en
vochtgehalte, in twee tot zeven dagen.
Dit percentage is noodzakelijk om de
kans op aantasting door blauwschim-
mel minimaal te houden. Voor vele
toepassingen is dit vochtgehalte vol-
doende. Voor een aantal specifieke,
hoogwaardiger toepassingen moet
men verder terugdrogen tot het daar-
voor vereiste vochtpercentage. Hoewel
vuren goed en snel te drogen is, zijn er
toch enige risico's. Bij te hoge tempe-
raturen (> 50-55 °C) kan het verkleuren,
waardoor het minder aantrekkelijk
wordt voor esthetische toepassingen.
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vier voor gecombineerd (c) gelami-
neerd hout. De belangrijkste voor gela-
mineerd vuren is GL32h.
Extra informatie (tabellen) over de
relatie tussen nationale sorteerklassen
en Europese sterkteklassen bevat
NEN-EN 1912 (Hout voor constructieve toe-
passingen - Sterkteklassen - Toewijzing van
visuele sorteringsklassen en houtsoorten).

Vuren komt ook voor in de KVT '95
(Kwaliteit van houten gevelelementen). Er
zijn daarmee dus kozijnen met KOMO-
productcertificaat te maken. Daarnaast
wordt vuren genoemd in diverse Be-
oordelingsrichtlijnen: BRL 0601 'Hout-
verduurzaming onder vacuüm en druk',
BRL 1701 'Gelijmde dragende houten
bouwconstructies', BRL 1704 'Gevinger-
last hout en verlengd plaatmateriaal',
BRL 2301 'Naaldhout', BRL 2351 'Mest-
bassins van hout', BRL 2902 'Gelami-
neerd hout voor niet-dragende toepas-
singen', BRL 2905 'Gezaagd Europees
naaldhout voor waterbouwkundige
toepassingen' en BRL 9021 'Houten
buitenbergingen'.

Bewerkbaarheid
Met alle gereedschappen is vuren ge-
makkelijk te bewerken. Snelgegroeid
hout kan soms een wollig oppervlak
geven bij het schaven; het aantal kwas-
ten kan ook van invloed zijn. �

� 9. Hèt mate-
riaal voor hout-
skeletbouw;
vloerelement. 

� 10. Draag-
constructie 
met 20 m hoge
kolommen in
het kantoor van
de regiopolitie
IJsselland te
Zwolle. Ont-
werp: bd archi-
tectuur Leiden/
Oosterbeek. 

Ook kunnen kwasten los gaan zitten.
Waar veel reactiehout voorkomt, is er
gevaar voor vervorming en scheuren. In
de loop der jaren heeft men echter
zoveel ervaring opgedaan en dusdani-
ge droogschema's ontwikkeld, dat der-
gelijke problemen vrijwel zijn uitge-
schakeld.

grote of geen rol speelt (balklagen, pal-
lets, blindwerk). Deze zijn vrijwel altijd
visueel, maar steeds meer doet ook de
machinale sortering haar intrede, met
name als hout alleen op sterkte hoeft
te worden gekeurd voor onder meer
houtskeletbouw en gelamineerd hout.
De gehanteerde kwaliteitsnormen in
de landen van oorsprong sluiten
slechts ten dele aan op de Neder-
landse. De houthandelaar moet het
hout te allen tijde nasorteren om vol-
gens de in ons land geldende normen
en eisen te leveren. Voor de meeste
toepassingen in de bouw bestaan kwa-
liteitseisen.

Normen
Als meest toegepaste houtsoort in
Nederland is vuren in een reeks nor-
men opgenomen. In de serie Kwali-
teitseisen voor hout (KVH 2000), die
eisen stelt aan de voornaamste uiterlij-
ke kenmerken als kwasten, scheuren
en vervormingen, komt het voor in
NEN 5466 (Houtsoorten Europees vuren,
Europees grenen en Europees lariks), NEN
5491 (Heipalen - Europees naaldhout) en
NEN 5492 (Rondhoutpalen).
Sinds 2003 zijn in Nederland de Euro-
pese sterkteklassen volgens EN 338
(Hout voor constructieve toepassingen -
Sterkteklassen) in gebruik. Als belangrijk-
ste sterkteklassen voor vuren noemt
NEN 6760 (Technische grondslagen voor
bouwconstructies (TGB 1990) - Houtconstruc-
ties - Basiseisen - Eisen en bepalingsmetho-
den), die achttien sterkteklassen onder-
scheidt, C18 en C24, overeenkomend
met kwaliteitsklasse C (gangbaarste
kwaliteit in de bouw) respectievelijk
A/B (hoge eisen aan sterkte en/of uiter-
lijk) volgens NEN 5466. Andere ge-
bruikte klassen zijn C16 en C30. Voor
gelamineerd hout zijn in NEN 6763
(Gelamineerd hout - Producteigenschappen en
bepalingsmethoden) acht sterkteklassen
opgesteld, vier voor homogeen (h) en

Kwaliteit
Bij de meeste zagerijen wordt het hout
visueel gesorteerd op basis van kwali-
teitscriteria, zoals kwastgrootte, en
ingedeeld in kwaliteitsklassen. Deze
sorteerregels laten de zagerijen de
nodige ruimte, zodat de kwaliteit tus-
sen de diverse producenten kan ver-
schillen. De kwaliteit wordt meestal
met een stempel en het merk van de
zagerij op de kop van ieder deel aan-
gegeven. In de meeste landen zijn
regels opgesteld, die voorzien in een
sortering voor algemene, hoogwaardi-
ge toepassingen als kozijnen, ramen,
trappen, deuren, meubels en allerlei
esthetische producten. Daarnaast is er
een aantal sorteringen voor construc-
tieve toepassingen en voor producten,
waarbij het visuele aspect een minder



maten wordt in speciale kwaliteiten
geïmporteerd voor deuren en kozijnen.
Een bijzonder voordeel van de Euro-
pese zagerijen is de nauwkeurige zaag-
wijze en de maatvastheid. De afwijkin-
gen per partij en tussen zagerijen zijn
uiterst gering, wat de bewerking en
verwerking ten goede komt. Door de
maatvastheid en de uitstekende kwali-
teitscontroles is het mogelijk de beno-
digde sterkte van vuren constructies te
berekenen. Het matenpakket (in milli-
meters) is over geheel Europa uniform.
De Noord-Europese lengten lopen van
2,10-6,30 m, de Midden-Europese van
3-7 m en langer. De lengten lopen in
Midden-Europa per 50 cm op en elders
per 30 cm. De houthandel haalt het
merendeel uit Scandinavië en Finland,
maar enkele afmetingen, zoals voor
balklagen, komen traditioneel uit
Midden-Europa. Voor grote afmetingen
en lengten, gaat men vaak naar zage-
rijen in Duitsland, België of Luxemburg.

Toepassingen
Er is haast geen toepassing te beden-
ken of er zit vuren in. De grootste
gebruiker is de bouw. Van begin tot
eind doet vuren mee. Het zit in de
piketpaaltjes bij het uitzetten van het
bouwterrein, de heipalen, bekisting
voor de fundering, balklagen met daar-
op mogelijk nog een vloer - tegenwoor-
dig steeds meer plaatmateriaal, waar-
onder vurentriplex; zie Bomen over 
vuretriplex -, stel- en montagekozijnen,
puien, spouwlatten, dakbeschot, boei-
borden en gevelbekleding. Het zet
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Maten
Er is geen houtsoort in ons land, waar-
van een dergelijk groot pakket afme-
tingen continu voorhanden is. Daar-
naast kan de houthandel snel iedere
andere gewenste maat leveren door
herzagen. Bovendien zijn er ook veel
halfproducten op voorraad. Een aantal

Kwasten, harder dan het omringende
hout, kunnen bij het schaven soms
kapotspringen en de beitels beschadi-
gen, waardoor er geen glad geschaafd
oppervlak ontstaat. Overtollige hars uit
de harsgangen kan zich soms aan de
messen hechten en eveneens tot een
minder schaafresultaat leiden. Bewer-
kingen als boren, frezen en schuren
leveren geen problemen op. Vuren is
goed te spijkeren en te schroeven. Bij
lijmen en afwerken kan men de even-
tueel aanwezige harsgangen beter
eerst uitfrezen en opvullen (met
schuitjes).
Alle oppervlakafwerkingen zijn goed
uitvoerbaar. Verduurzamen is een van
de weinige bewerkingen die speciale
technieken vereist om tot een vol-
doende resultaat te komen. In de
meeste toepassingen krijgt het minder
duurzame vuren een beschermende
verflaag.

� 11. De 
bovenbladen
van Midden-
Europees vuren
bepalen voor
90% de klank.
Onderdelen en
werk van gitaar-,
luit- en vihuela-
bouwer John 
van Gool te
Delft. 

� 12. In de
emballage-
sector is vuren
de meest toe-
gepaste hout-
soort.

� 13. De ste-
nen schuur van
vroeger heeft
plaatsgemaakt
voor de houten
berging. 

GANGBARE MATEN GEZAAGD EUROPEES VUREN 
IN MM (ISO-MATEN)

Dikte Breedte
50 63 75 100 125 150 160 175 200 225 250

16 x x x x x x x x
19 x x x x x x x x
22 x x x x x x x x x
25 x x x x x x
32 x x x x x x x x x
38 x x x x x x x x x
44 x x x x x x x x
50 x x x x x x x x x x
63 x x x x x x x x
75 x x x x x x x

100 x x x x
Indien niet voorradig, zijn sommige maten leverbaar door herzagen.
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zich vervolgens voort in het interieur:
trappen, deuren, wanden, plafonds,
vloeren - tot aan de meubels, keukens
en kasten toe.

Voor grotere objecten worden in alle
mogelijke maten gelamineerde span-
ten gefabriceerd, wat tot spectaculaire
overspanningen leidt. Vanwege de
grote beschikbaarheid en de huidige
technische ontwikkelingen biedt vuren
nieuwe mogelijkheden. Door vinger-
lastechnieken wordt in vaste (grote)
lengten geleverd. Dit geeft zowel in de
prefabricage als op de bouwplaats
enorme voordelen en vaak een grote
tijdwinst. Voor hoogwaardige toepas-
singen is geoptimaliseerd (gelami-

neerd en gevingerlast) vuren beschik-
baar: door het uitkorten van gebreken
als kwasten en scheuren en vervolgens
de stukken te lassen en aan elkaar te
lijmen, ontstaat een nagenoeg foutvrij
en duurzaam product met zeer goede
eigenschappen voor kozijnen, ramen,
deuren en trappen.

Ook in de emballagesector is het de
meest toegepaste soort. Deze sector
produceert in grote hoeveelheden
kratten, kisten en pallets. In de doe-
het-zelfhandel is voor de particulier
een groot pakket maten aanwezig voor
binnenshuis en voor de tuin (scher-
men, hekken, paaltjes en schuttingen).
Als resthout is het heel goed bruikbaar

FYSISCHE EN MECHANISCHE EIGEN-SCHAPPEN VAN EUROPEES VUREN (Picea abies)

Fysische eigenschappen NE* ME*
Vol. massa bij 22 c.q. 10,5% vochtgehalte 472 kg/m3 428 kg/m3

Vol. massa bij vochtgehalte 12% 460 kg/m3 384 kg/m3

Evenwichtsvochtgehalte bij R.V. 60% 13,0% 14,0%
Evenwichtsvochtgehalte bij R.V. 90% 19,5% 20,0%
Werken bij schommelingen R.V. 30-60%
- radiaal 0,7% 0,8%
- tangentiaal 1,4% 1,6%
Werken bij schommelingen R.V. 60-90%
- radiaal 0,9% 0,9%
- tangentiaal 1,9% 2,1%
Krimpcoëfficiënt van 22-6%
- radiaal 0,14% 0,13%
- tangentiaal 0,26% 0,28%
Krimp van vers tot 12%
- radiaal 1,9% 2,1%
- tangentiaal 4,5% 5,0%
Krimp van nat tot geheel droog
- radiaal 3,7% 4,1%
- tangentiaal 8,0% 8,9%

� 15. Detail
Tsjechisch
paviljoen op de
Expo 2000 in
Hannover. 

� 14. Brede
vloerdelen 
(35 cm) van
geborsteld
vuren. 

Mechanische eigenschappen NE* ME*
Buigsterkte 77 N/mm2 69 N/mm2

Elasticiteitsmodulus 10.800 N/mm2 8.900 N/mm2

Druksterkte evenwijdig aan de vezel 49 N/mm2 36 N/mm2

Schuifsterkte 6,6 N/mm2 7,9 N/mm2

Splijtsterkte per mm breedte
- radiaal - 33 N/mm
- tangentiaal - 43 N/mm
Hardheid volgens Janka
- kops 2.650 N -
- langsvlak 1.570 N 1.910 N
Duurzaamheidsklasse 4 4
Sterkteklasse
- gezaagd C18/C24 C18/C24
- gelamineerd GL32h GL32h

* NE: Noord-Europees; ME: Midden-Europees.

Bron: Houtvademecum 20018.

voor speelgoed en klein verpakkings-
materiaal, vooral ook omdat vuren
reukloos is. Het afvalhout kan dienen
voor verbranding op industriële schaal
of voor verwerking tot spaanplaat. Bij
gebruik in de open haard verdient het
aanbeveling een scherm te plaatsen
vanwege spattende vonken (hars!).
Vuren was altijd de grondstof voor
houtwol. De productie is echter nog
maar minimaal, voor houtwolcement-
platen en isolatie- en verpakkingsma-
teriaal.

De bijzonderste toepassing is resonan-
tiehout. Hiervoor dient speciaal gese-
lecteerd hout uit de Alpen en de
Karpaten: zeer langzaam en gelijkmatig
gegroeid vuren met groeiringen van
soms minder dan 1 mm. Bij viool-,
gitaar- en pianobouwers is dit zeer
gewild als bovenblad c.q. klankbodem
voor hun instrumenten; hiervoor is
geen beter alternatief denkbaar. �
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Meranti-triplex
Merbau
Noordamerikaanse loofhoutsoorten
Noordeuropees grenen
Okoumétriplex
Oregon pine
OSB
Peren, kersen, noten, linden
Pitch pine
Robinia
Rode meranti
Southern yellow pine
Spruce-pine-fir
Teak
Vuretriplex
Western red cedar

Reeds eerder verschenen in deze serie:
Afrikaanse mahonies
Azobé
Bangkirai
Berketriplex
Beuken
Bilinga, massaranduba, karri/jarrah, kastanje
Europees en Noord-Amerikaans eiken
Esdoorn
Essen
Hemlock
Ipé, sapupira, purperhart, angelim vermelho, jatoba (locus), curu-
pixa
Iroko
Lariks
MDF


