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Botanische naam : Pinus sylvestris

Naam : F  Pin sylvestre D  Gemeine Kiefer
 NL  Grenen GB  Scots Pine

Opmerking : In bestekken wordt grenen vaak omschreven als RND (Rode Noordse Den, in het 
Frans SRN). Deze benaming is echter verkeerd en bovendien te beperkend. Botanisch gezien is deze 
houtsoort geen den. Bovendien verwijst de term naar een soort die hoofdzakelijk afkomstig is uit 
Scandinavië. België bezit echter grote hoeveelheden grenen waarvan de kwaliteiten zeer dicht bij die 
van het Scandinavische hout liggen.

Beschikbaarheid in België : Volgens de bosinventaris van het Waalse Gewest bedraagt het 
grenenbestand ongeveer 15000 ha.  De jaarlijkse afname van deze houtsoort is hoedanook kleiner dan 
de jaarlijkse aangroei en dus worden de principes van het duurzaam bosbeheer gerespecteerd.

Uitzicht 
Kleur van het kernhout : roze tot roodachtig bruin Kleur van het spinthout : geelachtig wit
Nerf : fijn tot gemiddeld Draad : recht

Fysische en mechanische eigenschappen

l  De visuele sortering die toelaat om de sterkteklassen van naaldhout voor structurele toepassingen te 
bepalen is dezelfde als die van vuren (zie technische fiche vuren). Deze sortering is gebaseerd op de 
norm EN 338. Er worden drie sterkteklassen onderscheiden: S6, S8, S10 (volgens STS 04). Aan iedere 
klasse wordt een bepaalde sterkte toegekend.

l  Gemiddelde volumieke massa bij 12% vochtgehalte : 480 kg/m³ (variëert van 320 tot 800 kg/m³)
l  Elasticiteitsmodulus : varieert van 9 000 tot 12 000 N/mm² volgens de kwaliteit (gemiddelde : 

10 800 N/mm²)
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= Gemiddelde karakteristieke waarde van de elasticiteitsmodulus

l  Gemiddelde buigsterkte : 79 N/mm²
l Gemiddelde druksterkte : 47 N/mm²
l Gemiddelde schuifsterkte : 7.5 N/mm² 

l  Duurzaamheid : Kernhout :  Klasse III-IV (5 tot 15 jaar in contact met de grond volgens EN 
335).  Het gaat hier wel om een duurzaamheid gemeten in extreme 
omstandigheden, namelijk in contact met de grond; in gunstigere 
omstandigheden men mag een hogere duurzaamheid verwachten 
(raamkozijnen, buitenbetimmeringen, binnenschrijnwerk, …).

 Spint : Klasse V

l  Impregneerbaarheid : Kernhout : weinig tot niet impregneerbaar
 Spint : gemakkelijk impregneerbaar

Toepassingen

l Daktimmerwerk  l Fineer
l Binnenschrijnwerk (deuren, wanden, trappen, …) l Raamkozijnen
l Meubelen l Buitenbetimmeringen
l Vloerplanken, parket l …

Grenen
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