
Zwarte, industriële binnendeuren blijven veelgevraagd (Weekamp).

Er is voor de CE-markering van binnen-
deuren nog geen Europese overeenstem-
ming. De levering van buitendeuren onder 
het KOMO-keurmerk dekt al wel veel af. 
Door het KOMO-certificaat is een product 
al naadloos conform het Bouwbesluit en 
de Wet kwaliteitsborging verkrijgbaar. Ook 
beschikt een aantal fabrikanten over bibli-
otheken die architecten en aannemers 
eenvoudig in hun Building Information 
Model (BIM) kunnen implementeren.

Brandwerendheid speelt zeker in de 
utiliteitsbouw een steeds grotere rol, hoe-
wel de deurenfabrikanten het met elkaar 
eens zijn dat rookwerendheid nóg belang-
rijker is.

IMPACT VAN BENG
De Wet kwaliteitsborging voor het bou-

wen (Wkb) zou per 1 januari 2021 ingaan, 
maar is tot nader order uitgesteld. Hier 
maken de deurenfabrikanten zich minder 
zorgen om. BENG – voluit Bijna Energie-
neutrale Gebouwen - vergt echter wel 
aanpassingen in de constructie van deu-
ren.

Volgens Marco Wijma, technisch mana-
ger van Weekamp Deuren, zijn dikkere 
buitendeuren veelgevraagd in de nieuw-
bouw. De standaarddikte verschoof van 
40 naar 54 mm en zelfs al naar 68 mm, 
met gebruik van vier in plaats van drie 
scharnieren vanwege het toegenomen 
gewicht. Dit wordt vooral veroorzaakt 
door BENG. De BENG-regels vereisen 

immers hogere isolatiewaarden voor de 
buitendeur bij een passiefhuis. Het glas 
wordt dikker, er is zelfs tripleglas bij 
nodig. BENG is door de dikkere deuren 
eigenlijk al geregeld.

“De BENG-verschuiving naar dikkere 
buitendeuren en bijna energieneutraal 
bouwen bereik je sneller met samenge-
stelde deuren met isolatie”, vertelt Arie te 
Riet, commercieel manager bij Albo Deu-
ren in Albergen.

Onder BENG worden vaak ook speciale 
eisen gesteld aan binnendeuren, want in 
een maximaal geïsoleerd huis of pand 
moet je ventileren. Dat kan bijvoorbeeld 
door ventilatieroosters of een door-
stroomopening boven de drempel.

ROOKDICHTHEID
De Wet kwaliteitsborging wordt bij 

Weekamp al afgedekt door het KOMO-
certificaat. Dankzij KOMO voldoet Wee-
kamp aan de strengste eisen. Bij CE-mar-
kering wordt voornamelijk de brandwe-

rendheid van betekenis. “Hoewel wij 
eigenlijk de rookdichtheid belangrijker vin-
den”, aldus Marco Wijma.

Hij licht toe: “Bij de binnendeuren zit er 
onderscheid tussen woningbouw en utili-
teitsbouw. In de woningbouw speelt 
brandwerend niet; in het verleden wel 
voor binnendeuren naar de garage, maar 
dat is niet meer. Rookontwikkeling is ech-
ter nog crucialer. Er sterven tijdens brand 
namelijk meer mensen door verstikking 
dan dat zij ten prooi vallen aan het vuur.”

Om die reden brengt Weekamp binnen-
deuren met kozijnen op de markt, die zijn 
voorzien van een speciale rubber strip om 
rookverspreiding tegen te gaan. Ten aan-
zien van BIM heeft de onderneming voor 
haar binnen- en buitendeuren een biblio-
theek aangelegd.

“Nederlandse fabrikanten zijn goed in-
gericht, ook voor de Europese wetgeving. 
Ze volgen de Nederlandse wetgeving, zijn 
KOMO-gecertificeerd en wachten eigenlijk 
tot CE ook voor binnendeuren verplicht 

ALLES OP ORDE
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BINNEN- EN BUITENDEUREN

I N D U S T R I E

Producenten van binnen- en buitendeuren 

zien allerlei vormen van wet- en regelgeving 

op zich afkomen, zoals BENG, de Wet kwa-

liteitsborging en CE-markering. Ze hebben 

al veel afgedekt en wachten op de defini-

tieve besluitvorming.
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gaat worden”, concludeert Wijma, vanuit 
zijn functie als voorzitter van Centrum 
Hout.

DEURKOZIJNEN
Ook Albo Deuren heeft alles onder con-

trole. Arie te Riet: “Onze producten zijn 
goed beschreven en gecertificeerd. Het 
papierwerk is in feite voor zowel buiten- 
als binnendeuren geregeld. De Wet kwali-
teitsborging ligt vast voor onze drie fabrie-
ken, net als de ISO-normen. We zouden 
naadloos in de CE-regelgeving kunnen 
opgaan. Voor binnendeuren is het echter 
wachten op overeenstemming op Euro-
pees niveau.”

Te Riet vervolgt: “Buiten moet de gevel 
al conform CE zijn, maar de buitendeur 
kan alleen CE-gemarkeerd worden indien 
geleverd met het deurkozijn. Dat past niet 
altijd bij onze bouwmethoden voor nieuw-
bouw en niet bij renovatietrajecten, waar-
bij het kozijn veelal niet wordt vervangen. 
Voor eenzelfde uitdaging zien we ons in 
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Albo Deuren heeft alles onder controle. BENG heeft gevolgen voor buitendeuren.
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sommige situaties geplaatst bij binnen-
deuren, na Eu-harmonisatie van de norm 
EN 14351-2, als het gaat om bijvoorbeeld 
brand- en rookwerendheid. BIM is voor 
ons op dit moment nog niet actueel, maar 
staat zeker op onze agenda.”

VEILIGHEID
Van Vuuren in Grou produceert binnen-

deuren voor de utiliteitsbouw. Kenmer-
kend is de enorme ontwikkeling op het 
gebied van brandwerendheid. “Toezicht 
en veiligheid van gebouwen staan veel 
meer op de agenda”, vertelt Dennis Gijs-
man, directeur van Van Vuuren. “Er is wei-
nig standaardisatie in de utiliteitsbouw. 
Dus je moet heel goed zijn in verschil-
lende typen maken én met die variabelen 
aantoonbaar testen hebben gedaan.” 
Brandwerend en rookdicht, kogelwerend 
of stralingsdeuren, maar ook geluidwe-
rend. Aan al die eisen moeten het glas en 
de deuren kunnen voldoen. Dat geldt ook 
voor een combinatiedeur, die dus tal van 

dergelijke eigenschappen in zich verenigt. 
Al met al een kostbare en tijdrovende 
aangelegenheid om één en ander uit te 
zoeken en te certificeren.

HOUTGEBRUIK
Vooral voor binnendeuren geldt dat zwart 

en antracietgrijs dé trendkleuren zijn en dat 
de industriële look favoriet is. Kopers zien 
deuren steeds meer als onderdeel van het 
interieur in plaats van als een functioneel 
object. Vormgeving en model spelen samen 
met de kleur een steeds belangrijkere rol. Er 
is voor de binnendeuren ook een verschui-
ving gaande naar glasdeuren. 

KUNSTSTOF 
VERLIEST TERREIN
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Tot een paar jaar geleden werden voor 
buitendeuren in de nieuwbouw vooral me-
ranti en in de vervangingsmarkt merbau 
gebruikt. Steeds meer buitendeuren be-
staan nu uit FSC-gecertificeerd hout. 
Daardoor verschuift het gebruik van me-
ranti en merbau naar bijvoorbeeld sapeli, 
angelim pedra/sapupira en tatajuba. 
Omdat hout met het FSC-keurmerk niet 
altijd verkrijgbaar is, worden er ook an-
dere houtsoorten uit Afrika en Zuid-Ame-
rika toegepast.

Opvallend bij buitendeuren en deurko-
zijnen is dat er vaker voor hout dan voor 
kunststof wordt gekozen. Kunststof ver-
liest terrein. Dit gebeurt vooral om estheti-
sche redenen en vanwege de grotere 
vormvrijheid met hout. “En hout is ge-
woon mooier”, vindt Marco Wijma van 
Weekamp Deuren.

OP MAAT
Deurenfabrikanten optimaliseren en ro-

botiseren steeds meer hun producties. 
Belangrijk hierbij is dat het mogelijk moet 
blijven om maatwerkfuncties te imple-
menteren in het proces. Vanwege de toe-
nemende vraag naar toegevoegde 
waarde heeft Albo geïnvesteerd in een 
nieuwe afdeling afmontage en in een ge-
robotiseerde spuitinrichting. Die is net in 
gebruik genomen met 2K-verfsystemen 
van Anker Stuy. Van Vuuren is druk bezig 
met het ontwikkelen van een geroboti-
seerde productielijn. Ook Weekamp Deu-
ren verbetert het productieproces doorlo-
pend.

“Wij zijn goed in het - met behulp van 
onze specialiteiten en assortiment – flexi-
bel en snel maken van klantspecifieke 
deuren”, zegt Gijsman (Van Vuuren). “Als 
een deur beschikt over de juiste akoesti-
sche waarden, dan moet hij nog steeds 

brandwerend zijn. Belangrijk is dat je op 
maat bepaalde productgroepen voor 
klanten kunt produceren, zonder dat het 
ten koste gaat van je rendement voor de 
fabriek. Daarbij hoort dat je ook zorgt 
voor de juiste keuringen en papieren. Dat 
is anders dan vijftien jaar geleden, toen 
het maken van deuren met minder varia-
belen gepaard ging. Vandaar dat wij onze 
automatisering en robotisering in eigen 
beheer op maat ontwikkelen.”

GROEI DOOR INDUSTRIALISEREN
Van Vuuren maakte de achterliggende 

jaren een productiestijging mee van 
38.000 deuren naar 110.000 stuks, zon-
der in fte te groeien, en is toch flexibel ge-
bleven. De taak in de productie verandert 
hierdoor. Door robotisering groeit de ca-
paciteit naar 250.000 deuren in één shift. 
Als de lang verwachte CE-markering er 
eenmaal is, zullen er meer deur-/kozijn-

combinaties op de markt komen, omdat 
er in de - door diverse leveranciers gele-
verde - onderdelen vaker hiaten zitten die 
opnieuw berekend moeten worden. Van 
Vuuren verwacht dat de CE-markering 
met drie tot vijf jaar opnieuw is doorge-
voerd.

In het voortraject moet er meer worden 
samengewerkt, zoals met behulp van 
BIM. “Die ontwikkeling gaat zeker door”, 
stelt Dennis Gijsman. “Elk gebouw is 
uniek. De traditionele manier van aanbe-
steding is nog heel duur. Onze nieuwe 
productielijn sluit aan bij de nieuwe ma-
nier van werken.”

BIM is eveneens behulpzaam bij gepre-
fabriceerd bouwen. Industrieel gemaakte 
elementen leiden tot een beter geborgde 
kwaliteit en kortere doorlooptijden op de 
bouw. Regelgeving speelt ook daar een 
grotere rol in. “Wij worden geholpen door 
deze tools”, aldus Gijsman. <<

ECOLOGISCHE VERF
Hergebruik en Cradle to Cradle vormen bij Weekamp 
Deuren al langer een project. Nadat alle ingenomen 
deuren zijn ontmanteld, worden de grondstoffen met 
behulp van lamineer- en vingerlastechnieken herge-
bruikt voor nieuwe deuren. Maar dit proces is nog erg 
duur.
Nieuw is dat de fabriek over enkele maanden een wa-
tergedragen verf op plantaardige basis gaat toepas-
sen in plaats van een product op aardoliebasis. Dat is 
voor Weekamp, onderdeel van de Deli Home-groep, 
een grote hoeveelheid verf gezien haar jaarproductie 
van circa 600.000 deuren.

Van Vuuren investeert in een gerobotiseerde productielijn.

Klantspecifieke 

deuren bij Van 

Vuuren.
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