
Sjorhout

Gebruik als sjorhout best inlands Epicea hout, afkomstig uit duurzaam beheerd 
bos (met PEFC label).  Epicea is een sterke houtsoort die ook gebruikt wordt in de 
mijnbouw en de scheepsbouw en  die dus prima geschikt is als sjorhout.  

Het beste sjorhout is ontschorst, al dan niet gefreesd, en op een milieuvriendelijke 
manier geïmpregneerd tegen rotten, schimmels en insecten zoals o.a. houtworm.  
De impregnatie zorgt ervoor dat de sjorbalken heel wat jaren extra zullen meegaan 
en dit voor een beperkte meerprijs.

Niet gefreesd hout bewaart zijn natuurlijke veerkracht en breekt daardoor minder 
snel, omdat je de natuurlijke ringstructuur van het hout niet aantast.  Gefreesd 
hout is stijver, maar minder economisch en duurder omdat je de buitenste randen 
van het hout wegschaaft en dus van een dikkere stam dient te starten om de nodige 
dikte over de ganse balk te behouden. Gefreesd hout is dan wel weer gladder en 
bevat geen knoesten en bast waaraan je kleinste leden hun handen kunnen kwetsen.

Levering

Let bij de levering van het sjorhout goed op dat alles klopt met je 
bestelling en dat de sjorbalken voldoen aan de normen. 

• Dunste zijde min 8cm, max 10cm diameter

• Door het drogen van het hout kunnen scheuren in de langs richting optreden, dat is 
niet erg en is geen reden om de palen af te keuren.

     Gebruik
• Sjorhout dient om te sjorren, niet om op te kloppen of om mee te kloppen.
• Het is bijna nooit nodig om sjorhout in de grond vast te zetten, maak liever 

gebruik van drie-of vier pikkelconstructies

• Als er dan toch een sjorbalk in de grond moet worden vastgezet, maak dan 
eerst een gat met een grondboor, plaats de balk en voeg aan met een meng-
sel van water en zand.



Opslag

Langdurige opslag (het typische “sjorhoutkot”)
 
• Afgedekte maar luchtige ruimte (ideaal is dat de wind door het hout kan waaien 

maar er bescherming is tegen regen en felle zon) 

• Een stenen vloer zorgt ervoor dat er geen onkruid tussen het sjorhout kan groeien

Tijdelijke opslag 
(bijvoorbeeld op kamp) 

• Zet de palen rechtop tegen een
       zelfgemaakte constructie of tegen een boom 
       of muurtje. Het (regen-)water loopt eraf en   
       de wind zorgt voor droging.

Controle

Het is een goede gewoonte om regelmatig (en zeker voor dat je op kamp vertrekt) je 
sjorhout te controleren op breuken en stevigheid. Zoals eerder gezegd zijn scheuren in 
de langs richting geen probleem, breuken overdwars kunnen echter je hele constructie 
doen instorten.

De beste controle is afgaan op het geluid van de paal. Tik met een houten hamer op de 
balk. Een helder geluid duidt op een intacte balk. Een dof geluid geeft aan dat er één of 
meerdere breuken zijn en deze balk moet worden afgekeurd. 

Laat balken nooit vallen om het geluid te beoordelen, dat kan aanleiding geven tot 
nieuwe schade.

Tips

• Maak nooit punten aan sjorbalken. Het is niet nodig als je de balken niet in de grond 
wilt/moet slaan en het voorkomt mogelijke verwondingen als er iemand in het don-
ker tegenaan loopt.

• Gebruik een kleurcode om de lengte van de balken aan te geven (eventueel de      
zelfde als voor je sjortouw). 

•  Gebroken balken kan je recupereren door er kortere sjorbalken van te maken.               
     Vergeet dan niet de kleurcode aan te passen.
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