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O H. Oude Hengel GmbH is een houthandel met een eigen zagerij 

en drogerij in handen van inmiddels de vierde generatie. Met 

meer dan 100 jaar ervaring, kunnen we met trots zeggen dat 

we ons vak verstaan.

DOELSTELLING
Wij willen onze klanten adviseren over welk hout toe te passen en 

deze volgens afspraak te leveren. Dit realiseren we door gedegen 

kennis, onze ruime voorraad en partnerships. 

KLANTEN
Het is goed te weten of u aan het juiste adres bent. Ons ruime 

assortiment en onze kennis van zaken wordt geroemd door vele 

klanten. Zowel architecten, collega houthandelaren, meubelmakers, 

interieurbouwers, renovatie en bouwaannemers, botenbouwers en 

restaurateurs, machinale timmerfabrieken en muziek instrument-

bouwers, het merendeel slaagt bij ons. 

VOORRAAD EN HOUTSOORTEN
We hebben een brede en ruime voorraad in specifieke houtsoorten. 

De meeste  Europese houtsoorten zijn op voorraad.  Van eiken, 

essen, noten, lariks tot douglas. Houtsoorten uit Noord en Zuid 

Amerika en Afrika zijn deels uit voorraad leverbaar.

FACILITEITEN
Op ons bedrijfsterrein in Gildehaus hebben we ruime  faciliteiten 

waar het hout gedroogd, opgeslagen, bewerkt en gezaagd wordt. 

Op het 22.000 m2 terrein staat al ons hout onder dak of in een 

geconditioneerde hal. In de zagerij kunnen we efficiënt stammen 

zagen en hout  herbewerken allemaal volgens uw wens.

GECERTIFICEERD HOUT
De toekomst van onze kinderen vinden wij belangrijk. Daarom 

handelen we in aantoonbaar legaal hout. Het merendeel van ons 

assortiment komt uit Europese bossen en voldoet aan strikte regels. 

Ons bedrijf is PEFC en FSC gecertificeerd.
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MUZIEK- EN 
ORGELBOUW

AMBACHT EN PROCES
Alleen het allerbeste hout is geschikt voor de mooiste instrumenten. 

Nerf, structuur, groeidichtheid, droogte, kwaliteit en zijn bepalende 

elementen om aan dit mooie ambacht het beste hout te leveren. 

Het vergt van de houtzagerij een ‘Fingerspitzengefühl’ om de juiste 

stammen voor de instrumenten te selecteren. Samen met de instru-

menten bouwer worden de aangekochte stammen geïnspecteerd 

en bekeken. Nadien worden de stammen gezaagd en keurig opgelat 

zodat het goed aan de wind kan drogen. Na verloop van tijd worden 

de stammen kunstmatig gedroogd op het gewenste vochtpercentage. 

Immers het hout vormt de klankkast en dus de uiteindelijke toon.

OPDRACHTGEVERS:
• Orgelbouwers
• Viool- en cellobouwers
• Gitaarbouwers
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Houtsoorten
Frans, Slavonisch en Duits Eiken, Inlands Esdoorn, 

Noten, Kersen, Duits grenen, Lariks, Douglas, Ebben 

en vele andere soorten

Afmetingen
Dikte 27 35 42 46 52 en 65 mm.  Beschikbare dikte 

afhankelijk van de specifieke soort.

Lengte
Af te stemmen lengtes vanaf 1,5 meter tot 6 meter 

afhankelijk per soort.



ASSORTIMENT
We hebben het volledige programma van de gebruikelijke houtsoor-

ten voor trendy en klassieke meubels op voorraad. Hierdoor kunnen 

wij u voorzien van snelle leveringen. Het merendeel van ons hout 

drogen we in de eigen droogkamers om de kwaliteit te waarborgen.

FACILITEITEN
In onze opslaghallen en de op klimaat geconditioneerde hal staat 

het hout netjes gestapeld. Hierdoor blijft de kleur en kwaliteit van 

het hout bewaakt. In de eigen droogkamers wordt het hout met 

zorg gedroogd. 

LEVERINGSPROGRAMMA
De mogelijkheden van de verschillende houtsoorten is groot. 

Dat is de reden dat we een ruim assortiment hebben om onze 

klanten van dienst te zijn. Ons leveringsprogramma hebben  

we rechts voor u afgebeeld.

Meubelen en houtsoorten zijn er in diverse uitvoeringen en  

kwaliteiten. Designmeubelen in foutvrij hout en ruige rustieke  

meubelen van ruig rustiek hout. Om trends te blijven volgen 

passen wij ons assortiment voortdurend aan.

MEUBELHOUT
Europa
Appel, Berken, Beuken, Eiken, Elzen, Esdoorn, Essen, 

Grenen, Iepen, Kastanje, Kersen, Lariks, Noten, Peren, 

Populieren, Robinia, Vuren

Noord Amerika
Alder, Douglas, Eiken, Esdoorn, Essen, Grenen, 

Kersen, Noten, Populier, Red Cedar

Zuid Amerika
Cumaru, Ipé, Itauba, Jatoba, Mandioqueria, 

Massaranduba, Muricatiarra, Purperhart, Sapupira, 

Sucupira

Afrika
Afzelia, Billinga, Bubinga, Ebben, Iroko, Koto, 

Mahonie, Padoek, Sapeli, Sipo, Wengé, Zebrano

Azië
Bangkirai, Merantie, Merbau, Teak
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VHOUTEN VLOEREN
ALGEMEEN
Een massief houten vloer is de basis van uw interieur of 

werkomgeving. Doordat onze vloeren af eigen zagerij 

zijn is een vloer van Oude Hengel volledig naar wens te 

realiseren waardoor deze in elke omgeving past. Hout is 

een eerlijk natuurproduct dat dagelijks gebruikt kan en 

moet worden.  Wij promoten houten vloeren graag. Dit 

doen we ondermeer om duidelijk advies te geven wat de 

mogelijkheden zijn. 

SPECIALISME 
Op wens produceren we de ‘droomvloer’ voor uw op-

drachtgever en klant. Dit geeft ons de mogelijkheid om 

ons vakmanschap te laten spreken. Uit eigen stammen 

wordt  het hout gezaagd op de door u gevraagde afme-

ting. Breedtes van 40 cm en breder in Eiken en Douglas 

vormen voor ons geen probleem. We hebben door 

het gehele land tevreden architecten, particulieren en 

bouwbedrijven bedient. Mocht u ook de vloer voor 

dit speciale project gemonteerd willen hebben, dan 

verzorgen we dit met onze eigen specialisten. 

BEZAAGD VLOERHOUT 
Ook voor de vloerverwerkende industrie hebben wij een ruime voor-

raad met diverse geschikte houtsoorten. De kwaliteiten en de afmetin-

gen worden vooraf duidelijk besproken en geleverd. Om problemen 

te voorkomen wordt het hout in eigen drogerij voldoende gedroogd. 

GESCHA AFDE VLOEREN
We hebben een beperkt assortiment van vloeren die standaard 

geproduceerd worden. Samen met onze leverancier en u stemmen 

we de wensen af. Hierdoor heeft u een product waarmee u uw 

klanten kunt bedienen. De mogelijke houtsoorten hiervoor zijn 

Eiken, Grenen, Douglas en Lariks.

BUITENPARKET
Oude Hengel levert ook vloeren die buiten gebruikt kunnen worden. 

Van tropsich hardhout tot Europees Eiken en Douglas. Uw tuin wordt 

een verlengstuk van uw kamer als de terras vloer of vlonder aansluit 

op de vloer in uw huis. Met Rubio Monocoat Decking-Oil, een hard-

wax-olie die speciaal ontwikkeld is voor het behandelen van hout in 

buiten toepassingen, zorgen wij voor sfeer in uw buitenverblijf en tuin.

HOUTSOORTEN 

De houtsoorten die wij leveren hebben allen een eigen  

karakter en uitstraling.  Eiken - Iepen - Bubinga - Jatoba - Wengé 

- Zwarte Kabbes - Douglas - Lariks - Noten - Doussie - Mapple - 

Rood & Wit Amerikaans Eiken - Kersen - Padoek - Purperhart -  

Muiracatiara – Teak

LEVERBAAR IN FSC:
Leverbaar in FSC/PEFC: Eiken, Douglas en Lariks

WAT U MOET WETEN
• Al onze vloeren zijn 21 mm dik

• Volledig massief

• Veer en groef rondom

• Met of zonder vellingkant

AFWERKING
De afwerking van de vloer bepaald de uiteindelijke uitstraling.  

Wij beschikken over een breed assortiment olie en lakken. Beiden zijn 

duurzaam en mogelijk in alle omstandigheden.Het is zelfs mogelijk 

een houten vloer te behandelen met onze olieën en deze toe te pas-

sen in vochtige ruimtes. Denk hierbij aan badkamers of veranda’s.
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 LAK VLOEREN
Als u een vloer wilt die zeer weinig onder-

houd nodig heeft en intensief gebruikt 

kan worden. Dan kunt u het beste kiezen 

voor een lakafwerking.

• Voordeel is dat u een vloer hebt die 

zeer goed beschermd is tegen vuil

• Nadeel ten opzichte van olie is het feit 

dat beschadigingen eerder zichtbaar 

zijn en deze niet meer bij te werken zijn.

Lak is niet aan te brengen op kleur, maar zal 

altijd transparant zijn. U kunt kiezen voor 

een afwerking in glans, mat of extra mat.

OLIEVLOEREN:
Kiest u voor een olievloer dan hebt u een 

goed beschermde vloer die wel iets meer 

aandacht vraagt dan gelakte vloeren, maar 

een natuurlijke uitstraling geeft. Beschadi-

gingen zijn makkelijk bij te werken en min-

der snel zichtbaar. Tevens zijn wij dealer 

van Monocoat olie wat staat voor slijtvast, 

water- en hitte bestendig. Wij hebben 36 

verschillende kleuren.



ZAAGWIJZEN
De kwaliteit en prijs van hout wordt mede bepaald door 

hoe de planken uit een boom gezaagd worden. Ook het 

aantal knoesten en hun formaat zijn bepalend. Dit heeft 

effect op  de sterkte, werking en tekening van het hout.

 

DOSSE ZAAGSNIT
Dosse zagen is een prijstechnisch goedkopere wijze door-

dat de planken voortdurend rechtweg uit de stam gezaagd 

worden. De groeiringen, die vooral in de breedterichting 

van de plank liggen, worden zichtbaar. De plank zal tijdens 

het drogen tegen de richting van de groeiringen in gaan 

werken. Het breedste deel van de plank vertoont een 

vlamtekening. 

QUARTIER ZAAGSNIT
Deze duurdere wijze van zagen zorgt ervoor dat de stam in 

vier kwarten gezaagd wordt. Daarna worden de individuele 

delen dusdanig op de machine geplaatst dat men richting 

de hart van de stam kan zagen. Hierdoor ontstaan er staan-

de groeiringen t.o.v. het breedste deel van de plank. De 

delen trekken  minder krom en krimpen minder dan dosse 

gezaagde planken. Het breedste deel van de plank vertoont 

een spiegeltekening bij de daarvoor in aanmerking komen-

de houtsoorten, zoals Eiken-, Beuken-, en Iepenhout. 

 

FAUX QUARTIER SNIT
Tijdens het dosse zagen en kwartiers zagen kunnen er 

planken tussen zitten waarbij de groeiringen niet zuiver lig-

gen/staan t.o.v. het breedste deel van de plank. Er ontstaan 

delen die in de breedte als in dikte een zeer egale tekening 

vertonen. Het krimpen en trekken van het hout ligt tussen 

een dosse en een kwartiers gezaagde plank in.

CERTIFICERING
Onze stammen zijn allemaal afkomstig uit traceerbare 

bossen. De lokale wetgeving, belastingen en regelgeving 

wordt volledig gerespecteerd. Op wens kunnen we stam-

men FSC gecertificeerd leveren.

Houtsoorten
Azobe, Billinga, Bubinga, Doussie Moab, Iroko, Sipo, 

Sapelli Zebrano en vele andere Afrikaanse soorten. 

Eiken, Douglas, Lariks, Iepen, Sib Lariks Essen, 

Esdoorn, Noten, Kersen en vele andere.  Teak

Afmetingen
Diameters in de diverse soorten vanaf 40 cm en op.

Lengte
Af te stemmen lengtes vanaf 4 m tot 12 meter

STAMMEN EN ZAGEN
Het grote voordeel bij het laten zagen van stammen is dat de klant 

haar eigen afmeting en kwaliteit kan samenstellen. Dit is in diverse 

markten zeer gebruikelijk en wenselijk. Denk aan de meubelbranche, 

de scheepbetimmering, interieurbouwers en lijstenmakerijen. De 

houtsoorten worden door ons ingekocht op basis van een diame-

ter, lengte, kwaliteit en kleur. Wij kopen bij de bron om kwalitatief 

hoogwaardige grondstoffen te verkrijgen. 

EXCLUSIEF
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HOUTEN CONSTRUCTIES
GEBRUIKTE HOUTSOORTEN
Het buitenverblijf is opgebouwd uit Euro-

pees Eiken, Larix  en Douglas. Als advies 

worden de Eiken palen gesteld op hardste-

nen kolommen. De Eiken schoren worden 

door een robuuste pen/gatverbinding en 

houten doken bevestigd aan de palen en 

aan de draagbalken. Als dakbedekking 

kan men vele varianten nemen zoals riet, 

dakpannen, zink en dakleer.

ONTZORGEN EN PREFAB
Buitenverblijven leveren wij veelal in overleg 

met opdrachtgevers. We kunnen het bui-

tenverblijf als maatwerk ter plaatse aanle-

veren en plaatsen. We zorgen dat u als klant 

ontzorgt wordt en na oplevering direct lekker 

kunt relaxen. Als u graag zelf werkt met hout 

en constructies bouwt, dan kan het hout pre-

fab aangeleverd worden. Het hout is bewerkt 

met pen en gat verbinding en zwaluwstaar-

ten zodat het een bouwpakket is. 

IMPRESSIES
Ongeacht het weer, je kunt altijd heerlijk vertoeven in de 

buitenverblijven van Oude Hengel. Diverse afmetingen en 

indelingen zijn mogelijk. Een buitenverblijf van 400x850 cm,  

kan opgedeeld worden in een tuinkamer met twee schuifpuien, 

een ruimte voor de buitenkeuken en mogelijk een kachel en 

nog een overdekte zithoek. Vakantie vieren doe je thuis in de 

tuin. Op onze speciale site (www.edbouwpakketten.nl) staan 

diverse impressies.

EIGEN ONT WERP
Onze Eiken buitenverblijven worden altijd naar wens van de 

klant ontworpen en geproduceerd. Toepassingen als carport 

en garage, geïsoleerd gastenverblijf en of als studie en kantoor-

ruimte. De mogelijkheden zijn onbeperkt. We laten op onze site 

diverse werktekeningen zien zodat u ziet welke mogelijkheden u 

voor zijn geweest.

EIGEN HANDEN UIT DE MOUWEN STEKEN
Wellicht wilt u zelf ook graag helpen en bouwen. Wij leveren de 

houten constructies en buiten verblijven ook in prefab montage 

pakketten. Hierin wordt geen verschil gemaakt in maatwerk of 

standaard modellen. De gehele constructie wordt zorgvuldig 

voorbereid naar uw wensen. Alle constructies worden zorgvul-

dig in onze werkplaats gemaakt. Aan de hand van een duidelijke 

werktekening kunt u hem zelf monteren.

Graag verwijzen we u ook door naar hwww.edbouwpakketten.nl
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B
BESTEK
Wij voorzien u graag van hout voor de te bouwen of te res-

taureren projecten. De gebruikelijke houtsoorten hiervoor 

zijn Lariks, Douglas, Eiken en Western Red Cedar. Door een 

eigen zagerij worden bestek orders probleemloos snel en 

met zorg uitgevoerd. Mocht uw klant toch een snellere 

levertijd wensen, dan helpen wij u graag vanuit een zeer 

ruime voorraad welke gemiddeld meer dan 3000/m3 be-

slaat. Uiteraard zijn er ook tropische hardhout constructies 

beschikbaar.

PREFAB HOUTEN CONSTRUCTIES
Veelal worden er in huizen en gebouwen de houten con-

structies prefab gerealiseerd. Nauw-gezette veranderingen 

van wensen en eisen spreken we duidelijk af. Machinale 

bewerking en ambachtelijke handwerk zorgen ervoor dat 

het resultaat voor de opdrachtgever naar wens is. Vraag 

naar de mogelijkheden in zowel Eiken, Douglas en andere 

bouw, gevel en overige hout constructies.

Uit voorraad leverbaar 
Douglas*, Eiken, Frans en Duits* Grenen, Lariks*, 

Kastanje, Billinga/Azobe, Wester Red Cedar

Afmetingen leverbaar
10x10 12x12 15x15 20x20 2500 tot 6000 mm lang 

standaard op voorraad

*uit voorraad leverbaar vanaf de gebruikelijke 

kopmaten, meer dan 400/m3 beschikbaar

In de meeste gebouwen in Nederland is van oudsher veel hout 

verwerkt. Sinds een aantal jaren wordt dit ondergewaardeerde 

bouwmateriaal weer ontdekt en op waarde geschat. Een juiste 

beslissing vanuit de optiek om verantwoord bezig te zijn met 

onze aarde. Immers nadat van het hout een duurzame constructie 

gemaakt is, dient het als opslagvat van CO2. Dit is een zeer goede 

eigenschap aangezien we de extra uitstoot van CO2 mondiaal 

tegen moeten gaan.

BOUW- EN 
RESTAURATIEHOUT
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