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015 – Gewaterde sporen 
 
Prijzen:  gewaterde sporen per 01-01-2023 

 

                    
 
Het "wateren" zorgt er voor dat het hout suiker en zetmeelvrij gemaakt wordt en dat de voedingsstoffen uit het hout 
worden gespoeld. Hierdoor is het hout niet meer aantrekkelijk voor hout aantastende insecten, zoals de houtworm, 
bonte knaagkever, boktor en spinthoutkever. Tevens is het hout minder gevoelig voor blauw- en andere schimmels. 
Deze leven uitsluitend van de inhoud van deze cellen en ze kunnen de celwand niet meer aantasten. De kwaliteit en 
dus de duurzaamheid van het hout wordt hierdoor over een langere periode gewaarborgd. Het goed gewaterde 
hout, zal na doelmatige droging minder last van scheuren en krom trekken vertonen. Het hout is als het ware meer 
"tot rust gekomen". Tevens zijn deze sporen veel lichter in gebruik. 
 
Ter informatie: Puntmaat = de Ø gemeten aan het dunne eind van de sporen (officieel 10 cm vanaf het eind) 
 
Aangezien sporen een dragende functie hebben, wordt in principe de puntmaat genoemd, slechts in enkele gevallen 
de kopmaat. 
 

 Prijzen sporen 

3.00 m x punt 6-8 cm  á € 31,40 

4.00 m x punt 6-8 cm á € 40,00 

5.00 m x punt 6-8 cm á € 48,50 

6.00 m x punt 6-8 cm á € 57,00 

  

3.00 m x punt 8-10 cm  á € 26,20 

4.00 m x punt 8-10 cm á € 34,20 

5.00 m x punt 8-10 cm á € 42,70 

6.00 m x punt 8-10 cm á € 51,25 

7.00 m x punt 8-10 cm 
8.00 m x punt 8-10 cm 
9.00 m x punt 8-10 cm 

á € 60,50 
á € 69,30 
á € 78,10 

 
De sporen punt 6-8 cm zijn duurder, omdat wij de dikkere sporen terug moeten schillen. 
Het dikte verloop van de sporen is ongeveer 8mm per m1 
 
*Bovengenoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW 
*Prijswijzigingen voorbehouden 
*Betaling per PIN is mogelijk 
 
 


