Geïmpregneerd hout
Geïmpregneerd tuinhout is bewerkt met een schimmel- en insectenwerende stof. Op deze
manier is het beter bestand tegen o.a. weersinvloeden en wordt de levensduur verlengt.
Voordelen
1. Bestand tegen weerinsvloeden
2. Voordelige prijs
3. Levensduur: 10 jaar

Noord-Zweeds vuren: Het Zweedse hout is vervaardigd uit het best verkrijgbare vurenhout
uit het noorden van Zweden. Door de langzame groei van dit hout zijn de jaarringen klein.
Herzaagd uit balkenhout waardoor er geen uitgevallen noesten en waan aanwezig zijn.
Kwaliteit O/S – IV

Hardhout
Hardhout wordt gebruikt als term voor de hardere en duurzamere houtsoorten, denk hierbij
aan eikenhout, mahonie, essen en teakhout. Hardhout is ideaal voor schuttingen.
Voordelen
1. Sterk en veerkrachtig
2. Onderhoudsvrij
3. Levensduur: 25 jaar

WPC - Hout composiet
WPC oftewel, composiet bestaat uit onder andere plastic en houtvezels, is 100% recyclebaar,
onderhoudsvrij, rotvrij en splintert niet. Ideaal om in de tuin te gebruiken als schutting.
Voordelen

1. Duurzaam en recyclebaar
2. Onderhoudsvrij
3. Levensduur: 25 jaar

Douglas en Lariks
Douglas hout heeft van nature een hoge duurzaamheid en is zeer sterk. Wil je kiezen voor een
onbewerkt natuurvriendelijke houtsoort? Kies dan voor Douglas hout.
Voordelen
1. Zeer sterke houtsoort
2. Eenvoudig te verwerken
3. Levensduur: 10 - 15 jaar (onbeh.)

Welk tuinhout past bij jouw wensen?
Voordat je tuinhout aanschaft is het belangrijk om te weten wat je ermee wilt doen. Wil je het
bijvoorbeeld schilderen of juist natuurlijk laten? Hieronder vind je een schema met daarin alle
soorten tuinhout verwerkt. Per houtsoort wordt onder andere de herkomst, de houtsoort en de
voordelen weergegeven. Tevens vind je per houtsoort welke bewerking hiervoor nodig is.

Onderhoud tuinhout
Houd er rekening mee dat wanneer je lang wilt genieten van je tuinhout, je dit dient te
onderhouden. Maak hiervoor gebruik van een beits. Wil je liever niet al te veel onderhoud
hebben aan je schutting, pergola of tuinhek? Kies dan voor een ander materiaal dan hout en

kies voor hardhout of het materiaal wpc, oftewel hout composiet. Composiet is namelijk
water- en vochtbestendig, het rot niet, zwelt niet op en splintert niet. Hierdoor heeft composiet
weinig onderhoud nodig in vergelijking met tuinhout. Tevens is het duurzaam en en zeer
eenvoudig te monteren. Composiet is dus een ideale optie voor als je jarenlang wilt genieten
van bijvoorbeeld een mooie schutting in de tuin zonder al het onderhoud wat je met hout wel
hebt.

Bamboe
Een bamboepaal of een product vervaardigd uit bamboepalen zoals bamboe tuinschermen en
bamboematten op rol zijn natuurlijke producten, houdt u hier rekening mee wanneer u deze
zal aanschaffen. Net zoals bij een houtproduct, zal bamboe gaan werken en hierdoor kunnen
scheuren ontstaan over de lengte van een bamboepaal. Weliswaar zal deze scheur niet de
stabiliteit van de constructie afnemen.

