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Dennenhout 
 
Algemeen 
 

 

  

• gecommercialiseerd als ‘Dennen’; 

• rechte draad, matig grove nerf en lichte vlammen op dosse; 

• wit, crèmewit tot heel lichtbruin kernhout; 

• spinthout niet te onderscheiden van het kernhout; 

• weinig duurzaam kernhout; 

• geschikt voor dragende constructies onder dak (ook gelijmd gelamelleerd), divers binnenschrijnwerk, 
meubelen, instrumentenbouw, kleine voorwerpen, kisten, verpakking, en kaas- en broodplanken. 

 
Eigenschappen 

Herkomst 
‘Dennen’ (Abies spp.) behoort tot de familie van de Pinaceae en komt uit Europa, en het Oosten en Westen van 
de Verenigde Staten en Canada. Er bestaan verschillende dennensoorten: 

• Abies alba Mill. (Europese den); 

• Abies balsamea (L.) Mill.; 

• Abies fraseri (Pursh) Poir. (Eastern Fir); 

• Abies grandis Lindl.; 

• Abies amabilis Dougl. Ex Forbes; 

• Abies nobilis Lindl.; 

• Abies lasiocarpa (Hook.) Nutt. (Western Fir). 

Duurzaamheid 
Het kernhout is weinig duurzaam (natuurlijke duurzaamheidsklasse IV). Het spinthout is niet 
duurzaam (natuurlijke duurzaamheidsklasse V). Kern- én spinthout zijn gevoelig voor aantasting 
door Hylotrupes en Anobium. 

Bewerken en drogen 
Dennenhout droogt matig snel met een kans op vervormingen, verblauwing van het spinthout en aangrenzende 
kernhout, en loskomende kwasten. Dennenhout is gemakkelijk bewerkbaar. 

Afwerking en behandeling 
De afwerking van dennenhout levert weinig problemen op. Voor dragende structuren onder dak moet u het hout 
vooraf behandelen volgens procedé A2.1, of A2.2 als het hout gelijmd gelamelleerd is. 
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Toepassingen 

• dragende constructies onder dak, ook gelijmd gelamelleerd; 

• divers binnenschrijnwerk; 

• meubelen; 

• instrumenten; 

• kleine voorwerpen; 

• kisten en verpakkingen; 

• kaas- en broodplanken. 

 
Professionele info 
 

Dennenhout Europees Western Fir Eastern Fir 

Gemiddelde volumieke massa* 460 kg/m³ 430 kg/m³ 400 kg/m³ 

Radiale krimp 60 tot 30% r.v.** 0,6% 

  90 tot 60% r.v.** 0,7% 

Tangentiële krimp 60 tot 30% r.v.** 1,3% 

  90 tot 60% r.v.** 1,5% 

Werken 60 tot 30% r.v.** 1,9% 

  90 tot 60% r.v.** 2,2% 

Elasticiteitsmodulus 9000-10.000 N/mm² 

* bij houtvochtgehalte van 15 procent / ** relatief luchtvochtgehalte 
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