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Bouwen met hout – 
praktische tips 

De meeste projecten in dit boek zijn makkelijk te bouwen. Toch moet je enkele 
dingen weten over werken met hout, over het gereedschap en het materiaal. Voor 
we met concrete projecten aan de slag gaan, is het goed om eerst wat basiskennis 
te verwerven. Op de volgende bladzijden zetten we die belangrijke informatie op 
een rijtje. 
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Hout
Als je hout koopt in de houthandel of in de bouwmarkt, kun je beter even contro-
leren of de aangeboden afmetingen overeenkomen met wat je nodig hebt. Is dat 
niet zo, dan kun je beter een maat kiezen die net iets groter is. Op maat gezaagd 
hout is vaak duurder dan hout in standaardmaten, want de resten kunnen meestal 
niet apart worden verkocht.
Sommige fi rma’s bezorgen een grotere bestelling hout ook bij je thuis. In dat geval 
kan het zinvol zijn tien procent meer hout te bestellen dan je nodig hebt, zodat je 
de slechtere stukken niet hoeft te gebruiken. 

Hout met knoesten aan de onderkant 
van balken kun je beter niet gebruiken, 
want die knoesten verzwakken de bal-
ken. Knoesten in het hout zelf vormen 
geen probleem.

Het is altijd goed elk stuk hout voor de aan-
koop te keuren en te selecteren. Bekijk elk 
stuk hout aandachtig aan alle kanten. Let 
erop dat het niet krom of vervormd is, of 
van mindere kwaliteit.

Een knoest in 
het midden is oké.

knoest

60

benaming voor 
timmerhout
dikke planken 
(40 en 50 mm dik)
balken 
(vanaf 60 mm dik)

60

60 60 60 60 28 28 28 28 24

100
140

200
240

200 145
100 48

daklatten 
(24/48 en 40/60 mm)
planken 
(18 tot 28 mm dik)
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Spijkeren
Ouders en grootouders weten vaak goed hoe je een spijker in een stuk hout moet 
slaan, en hoe je moet boren en schroeven. De volgende tips over werken met een 
hamer en boormachine zijn handig als je zelf aan de slag gaat, of als je iemand 
gaat helpen bij een klus:

Pak de hamer dicht bij de kop vast tot 
de spijker al een stukje in het hout zit. 
Zo kun je veel beter mikken (zie links).

Let op: bekijk het hout eerst goed. Klop 
de spijker niet in een knoest. Knoesten 
zijn namelijk heel hard.

Zit de spijker een eindje in het hout, 
houd de hamer dan achteraan bij 
de steel vast. Dan kun je met meer 
kracht op de spijker slaan. 

Als de spijker krombuigt, trek je hem uit 
het hout met behulp van een houtblokje 
dat je onder de hamerklauw legt. Zoek 
daarna een andere plek om de spijker in 
het hout te slaan.
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Boren
Als je met een elektrische boor-
machine wilt werken, moet je 
oud genoeg zijn. Want een 
boormachine kan zo krachtig 
draaien dat je die niet kunt vast-
houden. Vraag aan je papa of een 
andere volwassene om de gaten te 
boren.

Tip
Voor houtverbindingen kun je beter schroe-
ven dan spijkers gebruiken. Ze zitten stevi-
ger vast en je kunt ze makkelijker weer los-
schroeven als je een fout hebt gemaakt!
Klem het hout voor je gaat boren altijd vast 
met een lijmtang, zodat het niet verschuift.
Houd het gewicht van je lichaam precies 
boven de boormachine, en kijk bij het boren 
altijd naar de plaats waar je boort.

boorkop snelheid

draairichting omkeren

schakelaar

bit voor een oplaadbare 
schroevendraaier
kruiskopschroef

speedboor voor grote gaten

hout- en metaalboor

slangenboor, geschikt voor bomen en 
dikke balken

 schacht

Boor de schroefgaten 
altijd voor.

Met een ver-
zinkboor kun je 
de schroefkop 
gelijk met het 
houtoppervlak 
schroeven.

boorgat

Het boorgat moet dezelfde 
diameter hebben als de 
schroefschacht.
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Spijkers en schroeven
Spijkers zijn er in allerlei maten en vormen. De gewone spijker ziet er zo uit en hij 
heeft een grote kop:

Omdat de projecten in dit boek voor buiten bedoeld zijn, moeten de spijkers 
verzinkt zijn. Verzinkte spijkers zijn bedekt met een lichtgrijs laagje dat het 
roesten voorkomt. Gebruik geen oude spijkers die je opa in een blikje bewaard 
heeft. De kans is groot dat ze roestig zijn en dat ze daarom niet zo makkelijk in 
het hout glijden. Nieuwe spijkers zijn gewoon veel beter, en ze kosten echt niet 
veel.

Spijkers met een lengte van 80 mm zijn heel geschikt om te beginnen. Met zulke 
spijkers kun je dikke planken met elkaar verbinden.
Ook kun je spijkers van 50 mm gebruiken, bijvoorbeeld om de planken aan de 
zijkant of de vloerplanken (en ook multiplexplaten) vast te spijkeren. Voor dun-
ner hout zijn spijkers van 40 mm lang genoeg.

Spijkers zijn niet geschikt om zware planken en balken aan bomen of stijlen 
vast te maken. Gebruik daarvoor houtbouten, het liefst houtdraadbouten.

minstens
 100 mm

Boor altijd 
eerst voor!

Houtdraadbout

sluitring

Slotbout

90 mm
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