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Vierlettercode houtsoorten - volgens EN 13556 - 

2003  
 

Nomenclatuur van de gebruikte houtsoorten in Europa  
 
TEKST: HUGO COPPENS, WOOD.BE 
 

Nomenclatuur: de wetenschappelijke naam gerelateerd aan de 
houtsoort  
 

De wetenschappelijke naam is een Latijnse benaming voor de houtsoort.  
 

Indien de commerciële houtnaam slaat op één houtsoort of voor het 
merendeel op twee of drie houtsoorten, dan worden de namen van de 

houtsoorten opgegeven.  
 

Wanneer onder de commerciële houtnaam meer dan drie houtsoorten 
ressorteren, wordt enkel het geslacht opgegeven gevolgd door spp..  

 
De houtcodes voor het commerciële hout  

 
De houtcode is een vierlettercode. De twee eerste letters verwijzen naar 

het geslacht. Elk geslacht heeft een specifieke code. De eerste letter is 
steeds de eerste letter van het geslacht. De tweede letter is bij voorkeur 

een letter uit de naam van het geslacht. De derde en vierde letter verwijzen 

naar de houtsoort. Indien het commerciële hout hoofdzakelijk door één 
houtsoort geproduceerd wordt, dan worden specifieke letters uit de naam 

van de houtsoort gekozen. Indien voor een commerciële houtsoort 
verschillende houtsoorten gegroepeerd zijn, dan wordt als derde en vierde 

letter XX toegevoegd. Uitzondering hierop is het geslacht Quercus (eiken) 
en Shorea (met o.a. de meranti's) omdat hier een te grote combinatie van 

aantal commerciële houtnamen bestaat voor groepen van houtsoorten.  
 

Wanneer een commerciële benaming van het hout staat voor een groep van 
meer dan drie houtsoorten dan wordt de afkorting "spp." gebruikt.  

 
Code toegepast op STS 04-HOUT en plaatmaterialen op basis van 

hout  

04.1 TIMMERHOUT  

04.10 ALGEMENE KENMERKEN  

04.10.4 Houtsoorten  

04.10.4.1 Naaldhout 

 

http://www.bois.be/


WWW.BOIS.BE   

 

Nomenclatuur voor Europees naaldhout 

Botanische naam  Vierlettercode  STS – 04 

Handelsnaam  

Pinus sylvestris L.  PNSY  grenen (Europees)  

Pinus nigra Arnold 

subsp. larico (Poir.) 

Marie  

PNNL  grenen (Corsikaans)  

Pinus nigra Arnold 

subsp. nigra  

PNNN  grenen (Oostenrijks)  

Pinus pinaster Ait.  PNPN  grenen (Frans)  

Abies alba Mill.  ABAL  zilverdennen  

Picea abies (L.) Karst.  PCAB  vuren (Europees)  

Picea sitchensis (Bong.) 

Carr.  

PCST  Sitka spar  

Pseudotsuga menziesii 

(Mirb.)  

PSMN  Douglas  

Larix decidua Mill.  LADC  larix (Europees)  

Larix kaempferi 

(Lamb.) Carr.  

LAKM  larix (Japans)  

 

Nomenclatuur voor niet-Europees naaldhout 

Botanische naam  Vierlettercode  STS – 04 

Handelsnaam  

Hem-Fir:  

Tsuga heterophylla 

(Raf.) Sarg.  

TSHT  western hemlock  

Abies amabilis Dougl. 

ex Forbes  

ABAM  amabilis fir  

Abies grandis (Dougl. 

ex D. Don) Lindl.  

ABGR  grand fir  

Abies procera Rehder  ABPR  noble fir  

Abies concolor (Gord.) 

Engelm.  

*  white fir  

Douglas fir-larch:  

Pseudotsuga menziesii 

(Mirb.)  

PSMN  Douglas fir  

Larix occidentalis Nutt.  LAOC  western larch  

Spruce-Pine-Fir (S-P-F):  

Picea mariana (Mill.) 

Britton, Sterns et Pogg.  

*  black spruce  

Picea engelmannii Parry 

ex Engelm.  

PCEN  Engelmann spruce  

Picea glauca (Moench) 

Voss  

PCGL  white spruce  

Picea rubens Sarg.  *  red spruce  

Pinus banksiana Lamb.  PNBN  jack pine  

Pinus contorta Dougl. 

ex Loud.  

PNCN  lodgepole pine  

Pinus ponderosa Dougl. 

ex Laws.  

PNPO  ponderosa pine  
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Abies lasiocarpa 

(Hook.) Nutt.  

ABLS  alpine fir  

Abies balsamea (L.) 

Mill.  

ABBL  balsam fir  

Southern Pine:  

Pinus palustris Mill.  PNPL  American pitch pine  

Pinus elliottii Engelm.  PNEL  slash pine  

Pinus echinata Mill.  PNEC  shortleaf pine  

Pinus taeda L.  PNTD  loblolly pine  

Western White wood:  

Picea engelmannii Parry 

ex Engelm.  

PCEN  Engelmann spruce  

Pinus monticola Dougl. 

ex D. Don  

PNMN  western white pine  

Pinus contorta Dougl. 

ex Loud.  

PNCN  lodgepole pine  

Pinus ponderosa Dougl. 

ex Laws.  

PNPO  ponderosa pine  

Pinus lambertiana 

Dougl.  

PNLM  sugar pine  

Abies balsamea (L.) 

Mill.  

ABBL  balsam fir  

Tsuga mertensiana 

(Beng.) Carr.  

*  mountain hemlock  
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