
Hout Opmerkingen Gewicht Hardheid Nerf Vuilbestendig

kg/m3 * zacht * grof * zeer gevoelig * €55,-

***** zeer hard ***** fijn ***** zeer bestendig ** €65,-

*** €70,-

**** €75,-

***** €80,-

*****+ op aanvr.

Ebben Ebben is zwart, zwaar, hard en praktisch onverwoestbaar. 

Het is hout voor topkwaliteit messen, maar omdat 

ebbenhout moeilijk te bewerken is en prijzig, zie je het 

tegenwoordig niet vaak meer. Ebben ligt bijzonder fijn in 

de hand. Ondanks een zeer fijne nerf geeft het een 

uitstekend houvast. Het hout is zwart en heeft vaak 

antraciet vlammen. Bijzonder decoratief.

1050-1200 ***** ***** ***** *****+

Grenadille African Blackwood / Madagascar ebben 1200 ***** ***** ***** *****+

Verwant aan ebbenhout, met dezelfde eigenschappen, 

maar met een bruingele vlam. Wordt vaak gebruikt voor 

exclusieve zakmessen en scheermessen en is voor andere 

messen een bijzonder mooi alternatief voor zwarte POM 

of kunststof messenheften. Het hout bevat veel olie en is 

daarom van zichzelf watervast. Met een goede 

eindafwerking valt het heft lekker zacht in de hand. Mijn 

persoonlijk favoriete hout.

Wenge Hard hout, dat weinig tot niet vervormt. Donkerbruin en 

zwart lijnenspel. Wordt vrijwel nooit gebruikt voor messen, 

omdat het moeilijk te verwerken is, maar is prachtig als dat 

toch gebeurt. 

850 **** *** ***** ***

Gerookt eiken Gerookt eiken is een prachtige donkere eik, die je 

tegenwoordig niet vaak meer tegenkomt. Voor 

roestgevoelige messen niet geschikt vanwege een hoog 

looizuurgehalte.

550-900 **** ** *** ***

Bocote Licht- tot donkerbruin met bijna zwarte nerf. 855 ***** ** **** *****

Voelt iets ruw aan. Vanwege zijn hardheid kan het tegen 

een stootje en heeft het weinig last van water, zeep of 

olie.

Goncalo Alves Brasilian tigerwood 750-900 **** *** **** **

Prachtig getekend bruinrood hout met zwarte vlammen. 

Het vaak voor sieraden en kleine gebruiksvoorwerpen 

wordt gebruikt. Zeer geschikt voor messen.

AfbeeldingPrijs vanaf *)



Mahonie (Sipo) Mahoniehout is stevig, maar niet te zwaar. Het is een 

rustige houtsoort, soms met grillige lijnen en patronen. 

Vooral in gebruik in de scheepsbouw (luxe jachten),  

meubels en beeldhouwwerk. Mooi bruinrood hout met 

licht- en donkerbruin lijnenspel. Het hout heeft een 

middelgroffe structuur, die het een stevige grip geeft.

550-750 *** ** **** **

Mahonie figured Uitzonderlijk stukje mahonie met een gekleurd 

golvenpatroon

550-750 *** ** **** **

Jatoba Rode gloed. 630-670 *** ***** ***** **

Erg mooi getekend hout, dat als parketvloer meer bekend 

is. De fijne structuur ligt lekker in de hand. Niet te glad en 

niet te ruw. 

Meranti 'Bouwhout' 650 *** * * *

Meranti wordt heel veel als FSC hardhout in de bouwmarkt 

aangeboden. Het heeft een groffe structuur. Daardoor 

heeft het een stevige, ietwat ruwe grip. Het is wat 

gevoeliger voor vuil en binnendringend water. Zeker geen 

hout voor in de afwasmachine!

Amerikaans noten Ietwat grijzig 650 *** *** *** **

Notenhout is één van de meest populaire houtsoorten 

voor messen. Het is een visueel 'rustige'houtsoort, die zeer 

goed in de hand ligt. Weinig vlekgevoelig. Populair hout 

voor restauratie van oudere messen. Bij veel mensen 

favoriet, mede vanwege zijn prijs.

Bubinga African rosewood. Een zeer mooi en extreem geschikt 

messenhout met een rode tint, dat vooral voor 

Scandinavische outdoormessen wordt gebruikt. Erg 

robuust en sterk en daardoor ook erg populair bij 

gitaarbouwers, meubelmakers en figuurdraaiwerkers.

850 **** **** ***** ****

Red heart Ook wel Chakte Kok genoemd. Het is een rode 

lichtgewicht, maar erg duurzaam. Met name geschikt voor 

messen met een laag eigen gewicht (japans,frans, Robert 

Herder). Verder, net zoals vele houtsoorten in dit 

overzicht, veel gebruikt voor siervoorwerpen, vazen etc.

600-640 *** **** ***** ***



Perenhout (gestoomd) Erg stabiel hout dat in vroegere dagen vaak voor sieraden 

en kleine bewaardoosjes werd gebruikt. De kleur van 

Peren hout is licht roze bruin. Het heeft geen opvallende 

tekening, maar een prachtige fijne tekening, een beetje 

zweverig/dromerig. Word vaak gebruikt voor exclusieve 

tafel- of steakmessen.

500-1000 *** ***** ***** ***

Pruimenhout Pruimenhout wordt vaak verward met perenhout vanwege 

het uiterlijk. Maar pruimenhout heeft vaak meerdere 

kleuren binnen één stam, wat peren niet heeft. Het wordt 

vaak gebruikt, mits verkrijgbaar, voor draaiwerk en kleine 

luxe voorwerpen. Als mesheft voelt het weldadig 'zacht' 

aan.

650 *** ***** ***** ***

Ovangkol Erg rustig ogende houtsoort met 'schaduwvlekken'. 800 *** *** *** **

Het hout lijkt erg op notenhout, maar is iets zwaarder. 

Wordt vaak als fineer op meubels toegepast. Voor messen 

een erg mooie duurzame houtsoort, die weinig verkleurt 

en vanwege zijn minder geaccentueerde tekening goed 

past bij een hele set keukenmessen of dinerbestek.

Cocobolo Erg mooie houtsoort. De kleuren in het hout variëren van 

oranje, rood, paars, bruin tot zwart. Wordt gebruikt voor 

exclusieve messen en voor zeer exclusieve meubels 

vanwege zijn warmte en zachtvoelende oppervlak. Een 

mes met cocobolo heft is een geweldige ervaring in de 

keuken.

980-1300 ***** **** ***** *****

Mopane Verschrikkelijk mooi hout! Punt. Mopane heeft een zeer 

dichte structuur en harde noesten. Daardoor moeilijk te 

bewerken, maar o zo mooi!

800-1200 **** ***** ***** *****

Padoek Afrikaans Padoek is een mooi warm oranjerood hardhout 

met een fijne grip. Het is doorspekt met diepe nerven, wat 

het hout 'diepte' geeft. Het wordt veel toegepast voor 

biljartkeus, sieraden en sieradenkistjes, knoppen, bar- en 

toonbankbladen. Het trekt niet krom (werkt weinig), maar 

heeft wel vaak harde knoesten die in de verwerking 

moeten worden vermeden (zie foto). Als messenhout niet 

zo bekend. 

720-900 *** ** ***** (lak) **

Purpleheart Paars hout met een zebramotief. Wordt onder invloed van 

licht nog moeier paarsblauw. Net zoals padoek een weinig 

werkende houtsoort. Zeer geschikt voor messen, maar je 

moet van de paarsblauwe kleur houden en het goed 

bijhouden, want het kleurt vuilbruin als het uitdroogt.

750-900 *** *** **** **

Bahia Rosewood. Op palissander lijkend hout 850 **** *** ***** *****+

Zeer bekend en prachtig hout! Kan kleuren van roze, paars 

tot geel. De houtsoort is zeer gewild voor alle 

houtproducten, maar wordt zeldzaam. In voorraad zijn 

dunne balkjes geel hout met een roze tot paars lijnenspel, 

zie foto. Kan vanwege de geringe dikte alleen voor 

dunnere heften worden gebruikt.



Marmerhout Geelbruin Acaciahout, met donkerbruine, paarse tot 

zwarte adering. De naam is afgeleid van zijn 

marmerachtige uiterlijk. Wordt gebruikt voor exclusieve 

meubels. Spectaculair als messenhout vanwege zijn 

verschijning maar ook zijn hardheid. Desondanks niet het 

duurste hout.

1000 **** *** *** ***

Zebrano Lijkt op marmerhout en wordt er ook wel eens mee 

verward. Is echter minder zwaar en heeft een iets groffere 

nerf, waardoor het wat ruwer aanvoelt dan marmerhout. 

De zebra-tekening is een evenwijdig patroon, van grof en 

grillig tot extreem fijn in één enkel stuk hout. Als 

messenhout een stabiel, stevig, niet te zwaar hout, dat 

ieder mes een aparte uitstraling geeft. Als u dit hout kiest, 

geef dan aan of u de groffe of de fijne tekening mooier 

vindt.

750 **** ** ** ***

Ziricote Zwaar hout met een extreem mooi lijnenspel! De soepel 

lopende lijnen kunnen elkaar overlappen, waardoor een 

zweverig patroon ontstaat. Vanwege zijn hardheid en 

dichtheid trillingsongevoelig, daarom vaak voor 

muziekinstrumenten gebruikt.

900-1000 **** **** ***** *****+

Olijf Een perfect messenhout. Mooi, taai, vuil- en 

waterbestendig. Wordt zeer vaak toegepast voor luxe 

messen van gerenommeerde messenmakers, met name in 

Frankrijk en zuid Europa. Heeft een chique uitstraling en is 

niet alleen vanwege zijn uiterlijk geschikt voor een enkel 

mes, maar ook voor een hele set. 

950 **** **** *** ****

Thuja Maser Thuja Maser komt vooral uit Marokko en voor een klein 

deel Zuid Spanje. Het is bekend als het hout voor 

dashboards van zeer luxe auto's (Rolls, Bentley, Audi, 

Mercedes etc.). De Maser is een woekering op 

Sandarakcypressen, die dodelijk voor de boom is. Als de 

boom dood is worden deze 'knollen' losgezaagd. Er zijn dus 

geen stammen hout van. Het is zeer zeldzaam en  alleen in 

kleine stukken verkrijgbaar. Bovendien houdt Marokko 

95% van de productie in eigen land voor vervaardiging van 

kleine kunstvoorwerpen en sieraden. Mede daarom erg 

prijzig. DeMessenslijper heeft een paar brokken op 

voorraad voor het maken van extreem exclusieve 

mesheften.

***** *****+

Finse Karelia 

berkenmaser

De maserberk uit Karelia, een grensgebied tussen Finland 

en Rusland, is een extreem mooi getekende, maar 

zeldzame berkenvariant. Zeer geschikt voor japanse en 

franse messen vanwege het lichte gewicht en het 

exotische uiterlijk. Geen hout voor zware toepassingen 

zoals vleeshakmessen.

400-600 ** **** *** *****+

Wortelnoten Wortelnotenhout wordt vaak gebruikt voor handgemaakte 

outdoormessen, die behalve mooi ook licht moeten zijn. 

Vanwege zijn lichte gewicht is het bij uitstek geschikt voor 

japanse messen. Door de grillige tekeningen ontstaan zeer 

decoratieve heften. Maar let op: het is geen hout voor 

hakmessen of ander zwaar geschut!

400-700 ** **** **** *****+



Magnolia Magnolia wordt ook wel tulpenhout genoemd. Het is 

afkomstig van de tulpenboom. In Japan is het het meest 

gebruikte heftenhout vanwege zijn lichte gewicht. In 

Europa worden blokfluiten vaak van Magnolia gemaakt. 

deMessenslijper heeft een kleine voorraad groen 

magnolia, vrij zeldzaam en erg mooi. 

450 ** *** *** ***

Esdoorn Maple, ahorn 550-800 *** ***** **** ***

Vaak toegepast in muziekinstumenten (viool), 

turntoestellen en tennisrackets. Taai, flexibel en mooi. 

Verkleurt richting lichtgeel onder invloed van daglicht.

Essen Een extreem taaie houtsoort, die daardoor erg geschikt is 

voor angel- en halftang heften, waarin het staal niet 

helemaal doorloopt tot in het achtereind. Vanwege zijn 

sterkte en flexibiliteit zeer vaak gebruikt als steel voor 

hamers en bijlen. Verkleurt onder daglicht richting geel.

400-850 *** * * ***

Beuk Standaard houtsoort voor duitse messen, vooral in het 

verleden, en ook nu nog in Robert Herder messen (o.a. 

molenmesje). Kleurt donkerder en grijzer met de leeftijd. 

Voelt ruw aan. Is vrij gevoelig voor water en vuil, dus goed 

bijhouden met olie. 

670-750 *** * ** *

Steenbeuk (= haagbeuk) 750 *** *** *** ***

Een betere beuk dan beuk. Duidelijk lichter van kleur en 

minder getekend.

Eik Het meest gebruikte hardhout voor allerlei toepassingen. 

Voor roestgevoelige messen niet geschikt vanwege een 

hoog looizuurgehalte. Oud eiken is wel geschikt voor zeer 

roestvaste messen (nikkellegeringen).

550-900 **** ** ** *



*) Meerprijzen worden berekend op grond van het soort heft (bevestiging):

De aangegeven 'vanaf'prijzen gelden voor een 'opliggend' handvat, waarvan de metalen kern (tang) zichtbaar blijft, op een mes zonder metalen krop of pommel. Geen meerprijs

Enkel verzonken' heftschalen (bijv. bij Wusthof Classic en heel veel andere messen).  Meerprijs €5,-

Dubbel verzonken heftschalen (bijv. Wüsthof Classic Icon en moderne designmessen). Meerprijs €15.-          

Massieve heftschalen, waarbij de stalen kern niet zichtbaar is (bijv. Zwilling 'Sterne' en veel Japanse messen). Meerprijs €17,50


