Echt #vanhout is
toch het mooist
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Dit is een uitnodiging om uw ogen te
openen. Kijk om u heen. Zoek het hout in
uw omgeving. Heel goed mogelijk dat uw
tafel of bureau van hout is. Uw boekenkast, vloer of wand, het parket, de deur,
het raamkozijn ... Zo kunt u waarschijnlijk
nog wel even doorgaan. Wie even verder
kijkt (en leest) ziet al snel waarom hout
om te koesteren is.

Hout is om
te koesteren
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Kiezen voor hout, is kiezen voor flexibiliteit, oneindigheid,
gebruiksgemak en voor het milieu. Een beetje zon, een beetje regen
en de boom groeit eigenlijk vanzelf. Geen fossiele brandstoffen, geen milieuvervuiling. Al groeiend krijgt een boom vanzelf eigenschappen mee. De ene
houtsoort is daardoor zonder verdere bewerking uitermate geschikt voor
gevel- of waterbouw, de andere juist voor buigzame en lichte toepassingen.
Er zijn technieken ontwikkeld om die natuurlijke eigenschappen specifiek voor
bepaalde toepassingen nog verder te verbeteren. Het hout kan worden gezaagd,
gedroogd, tot grotere delen worden verlijmd, geschuurd, geschilderd of gelakt.
Het kan worden verwerkt als plank, plaatmateriaal, spaander of vezel, balk of
fineer. En door het te verlijmen kun je balken maken tot wel dertig meter lang!

Hout is schitterend
bewerkbaar
Hout is prachtig
sterk en betrouwbaar
Hout is een van de meest bijzondere grondstoffen die de natuur
ons schenkt. Door zijn vorm en kleur, door zijn kracht, zijn flexibiliteit en
zijn warmte. We omringen ons zowel binnen als buiten graag met hout: van het
kleinste speelgoed tot het grootste jacht, van tandenstokers tot tuinmeubels,
van de gewoonste dingen tot de meest bijzondere. We bouwen huizen van hout,
de langste bruggen, muziekinstrumenten. We herkennen het materiaal als echt,
als sterk, als betrouwbaar, als van ons. Hout straalt rust uit, waar beton vooral
hard, staal koud en kunststof plastic is. Hout is warm, voelt goed: daarom raken
we het aan.
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Onze voorouders waren omringd door bossen en hout. Ze vernoemden hun land er zelfs naar (de naam Holland is ontstaan uit het woord Holtland
oftewel Houtland). Ze deden er alles mee, maar ze wisten ook dat je één ding
niet moet doen met hout: het sneller uit een bos halen dan het groeit. Eén boom
kappen is geen probleem, maar het hele bos kappen maakt een einde aan
de groeicyclus. Daarom moet een bos worden beheerd: niet alle bomen in één
keer kappen, maar selectief, in delen en het bos dan de tijd geven te herstellen,
om weer nieuwe bomen te laten groeien. Hiervoor zijn bosbeheerplannen nodig
met aandacht voor boom, dier, plant en mens. Maar het vraagt ook om bedrijven
en consumenten die kiezen voor hout uit duurzaam beheerde bossen en zo de
financiële middelen voor bosbeheer creëren. Met aandacht, geduld en ruimte
kan een bos eeuwig doorgroeien. En door hout zo te koesteren kunnen we
tot in lengte van dagen van deze fantastische grondstof, dit geschenk van de
natuur, genieten.

Hout is (bijna)
eindeloos veelzijdig

Niets is zo duurzaam
als duurzaam hout

Hout kent vele gezichten. Is in elke kleur schilderbaar en overschilderbaar.
Die veelzijdigheid zien we ook als een product van hout aan het eind van zijn
leven is gekomen. Het is maar zelden, dat hout na het eerste gebruik wordt
afgevoerd naar de stort. Er bestaan gespecialiseerde bouwmarkten voor oude
deuren, luiken en betimmeringen. Een mooi voorbeeld is ook de zeer gewilde
meubellijn van gebruikt hout van meubelmaker Piet Hein Eek. En daar waar
sleets laminaat of vloerbedekking het veld moet ruimen, is parket weer als
nieuw te tonen met het schuren van de toplaag en een nieuwe laklaag.
Zijn uiteindelijk alle mogelijkheden van hout benut, en de spaanders tot platen
of pallets geperst, dan kan hout nog tot de laatste splinter worden ingezet
als brandende warmte- en energiebron. Intussen is er dan al weer een nieuwe
boom gegroeid.
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Meer informatie
& inspiratie
Deze brochure is een uitgave van De Vrienden
#vanhout, een initiatief van samenwerkende
bedrijven in de houtsector.
Meer weten? Check devriendenvanhout.nl
twitter.com/VriendenvanHout
pinterest.com/vriendenvanhout
instagram.com/devriendenvanhout/#
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