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Beschrijving        L 004 
 
Lignum  No: 004  : Cape Plane  Ochna arborea Burch. ex DC. 
Andere lokale namen : African Boxwood, Coldbark Ochna, Kaapse 

Rooihout, Kouebasrooihout 
Familie   : Ochnaceae  

Subfamilie   : Ochnoideae – Tribus: Ochneae 
Natuurlijk verspr. geb. :  

Herkomst monster : Republiek Zuid-Afrika 

Volumieke massa  : 880 – 930 
kg/m³ 

Datum : 2009 

Samensteller : Henk Bakker 

 

 

  Dosse houtmonster van Ochna arborea. 
       Stukje droge bast van Ochna arborea  

ongeveer ter grootte van een 
monster. 

Algemeen 

Ochna is een geslacht met ca. 86 soorten struiken en bomen.  Ochna 

arborea is inheems langs de zuid-oostelijke kuststrook van Zuid-Afrika, 
verder in aangrenzend Zimbabwe en Mozambique. Het is een langzaam 

groeiende grote struik of kleine boom met een opvallende, in verschillende 
bruintinten afschilferende bast die veel lijkt op die van de Plataan. De 

stam voelt vaak opvallend koel aan. Diameters boven 13 cm zijn een 
zeldzaamheid. 

 

Houtbeschrijving 
Het hout is licht roze tot licht roodachtig bruin, zwaar, hard en sterk. Spint 

en kernhout zijn niet van elkaar te onderscheiden. De nerf is zeer fijn, de 
draad is recht tot licht kruisdradig. Het moet langzaam worden gedroogd 

om scheuren en scheluw trekken te voorkomen. Aangeraden wordt het 
hout als rondhout gedurende 1 à 2 jaar te laten drogen. Ondanks zijn 

hardheid is het hout redelijk goed te bewerken en glad af te werken. Het 
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is goed te draaien. Het is zeer duurzaam, bestand tegen schimmels en 
insecten. 

 

 

Anatomische kenmerken 
Groeiringen zijn zichtbaar door een ring van afgeplatte grondweefsel 

cellen aan het einde van de groeiring. Het hout is verspreidporig. De 
kleine vaten zijn bijna uitsluitend alleenstaand en veelal in radiale richting 

ovaal opgerekt;  50-100µm en vaak zelfs minder dan 50µm; afzettingen 
in de vaten komen veelvuldig voor. 

 
Ochna arborea. Loepbeeld    Ochna arborea. Loepbeeld. 

  

Parenchym is apotracheaal diffuus in kleine groepjes, in korte tangentiale 
banden en in banden van 1-3 cellen breed.  

     
 Microfoto van het dwarse vlak.   Microfoto van het tangentiale vlak.  Microfoto van het radiale vlak. 
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De stralen zijn overwegend 1-5 cellen breed waarbij de 2-3 brede stralen 

het meest voorkomen, overwegend 12-18 stralen per tangentiale mm. 

Weinig kristallen in staande straalcellen en soms in vergrote cellen. De 
stralen zijn zichtbaar in het hout als lichte lijntjes tegen een iets 

donkerder achtergrond. 
 

Gebruik 

Dit hout is zeer geschikt voor draaiwerk, zoals gereedschapheften, en voor 

allerhande fijn snijwerk en kunstvoorwerpen. In het verleden is het 
gebruikt voor wielspaken en afrasteringspalen. Ook als toverstaf om boze 

geesten te verdrijven bij huizen en de veestapel. 
 

 
 
 
 
Foto`s           :   Nelis Mourik 
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