
Historie

Houtzagerij Twickel is een onderdeel van de Stichting 
Twickel. Deze stichting beheert een aantal landgoederen 
in Nederland en Duitsland. De houtzagerij is gevestigd op 
het landgoed Twickel en is al eeuwen een begrip. In 1771 
liet de toenmalige graaf van Twickel, Carel George van 
Wassenaer-Obdam, een houtzaagmolen op zijn landgoed 
bouwen. Het gezaagde hout werd gebruikt voor het be-
houd van de vele boerderijen en opstallen. De zagerij is in 
de loop der jaren altijd aan de eisen van de tijd aangepast: 
van windaandrijving naar stoom en vervolgens op elektri-
citeit. Sinds 1975 is de houtzagerij gevestigd in moderne 
bedrijfsgebouwen. De naastgelegen oude houtzagerij fun-
geert als museum.

Houtzagerij Twickel
Eiken  |  Douglas  |  Lariks  |  Grenen

Contact

- Houtzagerij Twickel
Zaagmolenweg 1, 7491 BS Delden 
Telefoon: (074) 376 21 81
E-mail: zagerij@twickel.org
Internet: houtzagerijtwickel.nl

Openingstijden 

- Maandag t/m vrijdag, 8.00 - 12.00 en 13.00 - 16.30 uur



Houtzagerij Twickel is de moderne houtzagerij van Stichting 
Twickel. Zij levert met vakmanschap en passie inlands hout 
van hoge kwaliteit. Het hout is geschikt voor veel doeleinden 
en allerhande afnemers. Architect, aannemer, interieurbouwer, 
restaurateur, vakman en particulier. Sinds de vestiging in 1771 
levert de zagerij hout voor de handel en de instandhouding van 
boerderijen en monumentale panden op het landgoed Twickel.

Mooiste stammen 

Houtzagerij Twickel verwerkt inlands hout: eiken, beuken, 
douglas, grenen (van de grove den) en lariks. En bomen die 
meer dan honderd jaar oud zijn, afkomstig uit de bossen 
van Twickel. Na de oogst worden de mooiste stammen ge-
selecteerd voor onze zagerij. 

Legio toepassingen

De mogelijkheden voor verwerking van ons hout zijn legio: 
zowel binnen als buiten, voor constructie, meubel, vloer 
of gevelbekleding. De houtzagerij biedt daartoe een ruime 
keuze aan hout in diverse soorten en maten. Planken, palen, 
balken, regels, ringbalken, dwarsbalken, potdeksel, lijsten. 
Eén plank of vele balken, levering uit voorraad of maatwerk 
op bestelling. Ook eigen bomen kunt u door Houtzagerij 
Twickel laten verwerken.

het onderhoud van kasteel Twickel en de gebouwen op het 
landgoed. In onze rijke geschiedenis hebben wij gewerkt 
aan veel bijzondere projecten en leverden wij hout voor het 
Rijksmuseum in Amsterdam, een Rietveld-woning in Loos-
drecht, maar ook voor moderne woningen.

Advies

Voor elk werk het juiste hout: wij geven graag advies. Of 
het nu gaat om een woning, schuur of bedrijfspand, om 

nieuwbouw, verbouw of res-
tauratie. U kunt bouwen op 
onze brede kennis en erva-
ring. Onze expertise en pro-
ducten worden gebruikt voor 

Certificering

Hout is een duurzame milieuvriendelijk grondstof. 
Het begrip duurzaamheid is 300 jaar geleden ont-
staan in de bosbouw. Voor Twickel is duurzaam be-
heer van haar bossen vanzelfsprekend. De keurmer-
ken PEFC en FSC bevestigen dit. Houtzagerij Twickel 
levert desgewenst hout met deze keurmerken. Het 
is de garantie dat het hout uit goed beheerde bos-
sen afkomstig is. Daarnaast zijn wij aangesloten bij 
Streekeigen Hout. 

Geduld en kennis

Hout is een natuurproduct en reageert op omstandigheden, 
met name op vocht. Na het vellen moet de boom ‘tot rust’ 
komen, en dat kost tijd. Grove dennen en lariks laten we 
een jaar in het water liggen (wateren). Daardoor verbetert 

de kwaliteit van het hout. 
Vervolgens selecteren we 
het hout voor de gevraag-
de toepassing en zagen 
het op de gewenste maten. 
De planken en balken laten 
we vervolgens aan de wind 
drogen. Hout voor binnen-
toepassingen gaat in de 
droogkamer. Pas daarna is 
het hout gereed om te wor-
den verwerkt.


