
Lariks soorten

europees, siberisch Lariks 
en Douglas 

Siberisch Lariks is niet altijd in alle maten 

beschikbaar, en de levertijd is vaak iets lan-

ger. Inlands (Nederlands) Lariks verkopen 

wij liever niet, mede vanwege de zeer grove 

jaarringen en het lage gewicht. Daarvoor 

in de plaats bieden wij Douglas aan, welke 

afkomstig is uit Duitse productiebossen met 

FSC certificaat. Withagen Houtprodukten 

verkoopt bij voorkeur Europees Lariks uit 

Polen, Duitsland en Tsjechië.

Er is een groot verschil in de onderlinge kwaliteit in de diverse Lariks soorten. Al te vaak staat er in het 

bestek niets beschreven over het groeigebied, terwijl dit zeer veel zegt over de kwaliteit van het hout. 
De jaarringen, de kleur en het gewicht zijn mede afhankelijk van het groeigebied. Niet elke Lariks soort is 
geschikt voor elke toepassing. Iedere soort heeft zijn eigen specifieke eigenschappen. Wij willen dit graag 
vooraf duidelijk maken aan de hand van deze gegevens. 

Kalkhoven 4
9351 NP Leek
T. 0592 - 274280

info@withagenhoutprodukten.nl 
www.withagenhoutprodukten.nl

Withagen Houtprodukten  is lid van PEFC CH12/0549, en in het bezit van een FSC certificaat, met nummer SGS COC-2385.

Europees Lariks

•  Afkomstig uit Duitse, Poolse of Tsjechische

productie bossen, PEFC gecertificeerd.

•  Stammen tot ongeveer 35 meter lengte, 

en doorsnede tot 1 meter.

•  Jaarringen zijn gemiddeld, licht bruin 

van kleur.

•  Gewicht ongeveer 550 kg tot 590 kg per m3.

•  Geschikt voor binnen- en buitentoepas-

singen.

•  Lamellen van 33 mm. dikte, spint arm; 

2-5% spint.

• Certificaten; KOMO, PEFC, CE.

Siberisch Lariks

•  Afkomstig uit Siberische productiebossen,

beperkt beschikbaar.

•  Dunne jaarringen door langzame groei,

licht geel tot bruin van kleur.

•  Stammen tot ongeveer 40 meter lengte, 

diameter tot 1 meter.

•  Gewicht ongeveer 600 kg. tot 650 kg per m3.

•  Geschikt voor binnen- en buitentoepas-

singen.

•  Lamellen van 27 mm. dikte, spint arm 

2-5% spint.

• Certificaten; KOMO en CE.

Douglas

•  Afkomstig uit Duitse productie bossen, 

PEFC of FSC gecertificeerd.

•  Stammen tot ongeveer 10 meter lengte, 

diameter tot 350 mm.

•  Grove jaarringen, veel vlamaftekeningen, 

licht roze van kleur.

•  Gewicht ongeveer 410 kg tot 460 kg per m3.

•  Geschikt voor binnen toepassingen, of 

buiten onder dak met de juiste afwerking

en details.

•  Lamellen van 33 of 40 mm. dikte, spintper-

centage ongeveer 5%.

• Certificaten;  KOMO, FSC, PEFC, CE.
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