
Onderhoud
Hout is een natuurproduct en is aan veranderingen onderhevig. 
Na verloop van tijd kunnen scheuren ontstaan. Smeer het hout 
regelmatig in met een speciale onderhoudswax of -olie, ook aan 
de zijkanten. De olie dringt goed door in de groeven van het 
hout en was zorgt voor een waterafstotende laag, waardoor de 
olie in het hout wordt gehouden en het vocht buiten. Hierdoor 
blijft het hout in conditie en wordt uitdrogen en verkleuren 
langer tegengegaan. 

Voor meer informatie:  

www.hollands-hout.com 

www.bowls-dishes.com

Distributie: Bowls and Dishes B.V.    
info@bowls-dishes.com

Schoonmaken
Hollands hout mag niet in de vaatwasser. Je kunt de plank het 
beste reinigen met warm water en een beetje afwasmiddel.  
Rechtop laten drogen. Voor een extra grondige schoonmaak is 
zout aan te bevelen. Goed verdelen en schuren met een  
schuurspons. Vervolgens laten intrekken, citroensap over het zout 
verdelen en weer boenen. Tenslotte afnemen met een vochtige 
doek en na de reiniging weer een laag onderhoudswax aan  
brengen. 



Dichtbij
Deze plank van Hollands hout komt van dichtbij, uit dezelfde 
bossen waarin we wandelen, fietsen en spelen. Deze bossen  
worden door Staatsbosbeheer duurzaam voor ons beheerd. 
Bomen nemen CO2 op en geven zuurstof af. Terwijl de bomen 
groeien, kunnen planten en dieren er leven en de mensen er van 
genieten. Hout is een grondstof die de natuur aan ons levert als 
wij er goed voor zorgen. Bovendien is hout biologisch  
afbreekbaar, recyclebaar een bron voor duurzame energie. 

Duurzaam
In de bossen van Staatsbosbeheer wordt hout geoogst uit dunning en eindkap.  
Bij dunning worden bomen weggehaald om andere bomen meer ruimte te geven. Bij 
eindkap worden grote open plekken gemaakt om nieuwe bomen te laten groeien.  Zo 
vindt er natuurlijke verjonging plaats. Staatsbosbeheer zorgt ervoor dat van de bijgroei 
er niet meer dan 70% geoogst wordt; de bossen blijven daarmee groeien en daarmee 
zorgen voor nog meer schone lucht. Hollands hout is FSC®gecertificeerd.

Veelzijdig
Hollands hout heeft karakter. Het is sterk, robuust, warm, veelzijdig en… het leeft! 
Elke houtsoort heeft zijn eigen kleur, tekening en eigenschappen en de naam van de 
boomsoort staat op elke plank gebrand. Het hout van deze plank komt uit de stam en 
minstens aan één kant, soms zelfs aan beide kanten, is de natuurlijke vorm van de boom 
nog goed zichtbaar. 
Deze plank is niet alleen geschikt als stoere snijplank in de keuken, maar geeft ook op 
tafel karakter aan de hapjes en gerechten die op Hollands hout geserveerd worden.  

 


