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Houten sluisdeuren bestaan al honder-
den jaren. Maar voor het project Multi-
WaterWerk van Rijkswaterstaat ontwik-
kelde Ingenieursbureau Boorsma een 
sluisdeur van azobé, die de concurrentie 
met ontwerpen in andere materialen 
ruimschoots aan kan. 

Vóór 2050 moeten bij 52 sluizen in Ne-
derland de deuren vervangen of gereno-
veerd worden. Met het oog op deze uit-
daging liet Rijkswaterstaat een aanbeste-
ding uitgaan voor de standaardisering van 
sluisdeuren. Vier opdrachtnemers werden 
geselecteerd die ieder een ander materi-
aal als uitgangspunt hadden. Ingenieurs-
bureau Boorsma nam de houten sluisdeur 
voor zijn rekening. Het bureau heeft ruime 
ervaring met het toepassen van hout in 
de grond-, wegen- en waterbouw. Voor 
deze uitdaging lag de lat echter hoog. 

BREED GEDRAGEN
Tunis Hoekstra is civiel ingenieur bij In-

genieursbureau Boorsma. Hij benadrukt 

dat de eisen waaraan de azobéhouten 
sluisdeur moest voldoen exact dezelfde 
waren als bij de andere materialen zoals 
staal: “Voor alle materialen golden de-
zelfde soorten van belasting. Bijvoor-
beeld de kolkbreedte van 12,5 meter, de 
hoogte van de deuren van 12 meter en 
een levensduurkostenberekening. De le-
vensduur was bepaald op 100 jaar, dus 
werden duurzame detaillering en onder-
houd door de beheerder ook meegeno-
men in de berekening.”

Voor dit project werkte Boorsma onder 
andere samen met Wijma Kampen die 
veel ervaring heeft met het vervaardigen 
van houten sluisdeuren. Zij konden aan-
tonen dat een levensduur van 50 jaar 
niet uitzonderlijk is voor een azobé sluis-
deur. Hoekstra: “Daarbij was de op-
dracht om niet met iets heel exotisch te 
komen. Het gaat erom dat er een breed 
gedragen standaardontwerp uit de bus 
komt. Dat wil zeggen dat elke fabrikant 
van houten sluisdeuren die deur moet 
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kunnen maken. Onze samenwerking met 
Wijma leverde een ontwerp op dat aan 
deze eis voldoet.”

DRUK- EN TREKKRACHT
Dat hout goed scoorde met betrekking 

tot milieuschadekosten is niet verras-
send. Voor de levenscyclusanalyse le-
verde Centrum Hout de nieuwste gege-
vens aan. Een probleem was wel dat de 
eisen die Rijkswaterstaat aan het ont-
werp stelde meer toegesneden leken op 
stalen sluisdeuren. Zoals de zoge-
naamde ‘waakdruk- en trekkracht’, een 
permanente druk (vaak hydraulisch) 
waardoor een deur niet gaat klapperen 
wanneer een boot de sluis in vaart.

Volgens Tunis Hoekstra is dit aspect 
voor een houten sluisdeur minder be-
zwaarlijk: “als je dat toepast op de hou-
ten deur, dan ga je het ontwerp bloot-
stellen aan belastingen waar een houten 
sluisdeur in het verleden nooit aan heeft 
hoeven voldoen. Wat ook niet nodig is, 
want op die deur mag best wel wat spe-
ling zitten. Op het moment dat je de sluis 
gaat nivelleren, zorgt de waterdruk er-
voor dat die sluisdeur dicht blijft.”

SLUISDEUR 2.0
Een andere eis die voor hout anders uit-

pakt is de aanvaarbelasting. Doordat hout 

een natuurproduct is, variëren de eigen-
schappen meer dan bijvoorbeeld bij staal. 
Hierdoor is het ook lastiger te bepalen 
wanneer hout precies bezwijkt. Het is niet 
zo dat houten sluisdeuren een problemati-
sche geschiedenis hebben wat aanvarin-
gen betreft. Om toch aan de eisen van 
Rijkswaterstaat te kunnen voldoen, ver-
werkte Ingenieursbureau Boorsma aanvul-
lende informatie in zijn ontwerp.

Tunis Hoekstra: “Op basis van nieuwe 
gegevens uit recente onderzoeken vanuit 
de Tu Delft bevat ons ontwerp een ver-
beterde pen-gatverbinding. Met deze ge-
optimaliseerde berekeningen waren we 
in staat de werkelijke sterkte van de hou-
ten sluisdeur te benaderen en de deur 
beter uit te nutten. Daarom spreken we 
ook van de houten sluisdeur 2.0.”

Nieuwe mogelijkheden op CNC-gebied 
en moderne verbindingsmiddelen zorg-
den ervoor dat er uiteindelijk een sluis-
deur ontstond die makkelijk de concur-
rentie aan kan met ontwerpen in andere 
materialen. Het wachten is nu op het 
oordeel van Rijkswaterstaat. Eind no-
vember volgen een eindrapport en pre-
sentatie.

BAMBOE BRUGGEN
Bij Haasnoot Bruggen zijn ze dol op 

hout, maar een uitstapje naar een bam-
boeproduct gaan ze niet uit de weg. “Wij 
zijn een familiebedrijf en sinds onze op-
richting in 1962 altijd bezig geweest met 
innovaties. Een groot deel van ons bud-
get besteden wij aan nieuwe ontwikkelin-
gen”, zegt directeur Hyuk (joek) Brands 
van Haasnoot Bruggen in Rijnsburg wan-
neer hem gevraagd wordt waarom het 

bedrijf bamboe heeft verwerkt in een 40 
meter lange voetgangersbrug.

Haasnoot Bruggen is gespecialiseerd 
in voetgangers- , fiets- en verkeerbrug-
gen. Het innovatieve materiaal Bamboo-
teq is toegepast in een brug voor de en-
tree van het nieuwe distributiecentrum 
van Fource logistics in Berkel en Roden-
rijs. Hyuk Brands vervolgt: “Wij kwamen 
acht jaar geleden met bamboe in aanra-
king. Toen dachten we al dat we het in 
de toekomst een keer zouden kunnen 
toepassen. Dus hebben we het in ons 
assortiment opgenomen als één van de 
producten die wij willen ontwikkelen. Het 
resultaat daarvan is dit bamboecompo-
siet Bambooteq. We maken het niet zelf, 
al zijn we wel nauw betrokken bij de pro-
ductie. Zoals het nu op de markt komt, 
is het echt ons product.”

ONTZETTEND STABIEL
Bambooteq is geschikt voor steigers, 

vlonders en brugdekken van voet- en 
fietsbruggen. Het laat zich verwerken als 
hout en is beschikbaar tot een lengte 
van 5,80 meter. Het materiaal bestaat 
voor 60 procent uit bamboe, 30 procent 
is gerecycled plastic en de overige 10 
procent zijn additieven voor de kleur en 
het u-bestendig maken van het materi-
aal. “Twee jaar geleden gingen we het 
composiet toepassen in terrassen en het 
beviel uitstekend. Bambooteq is kleur-
vast, ontzettend stabiel, antistatisch, 
splintervrij en in lange lengten verkrijg-
baar. De dikten die wij leveren zijn 40 en 
60 mm”, vult Brands zijn betoog aan.

Daarbij benadrukt hij graag de duur-
zaamheid van het bamboe: “Dit materiaal 
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heeft de toekomst omdat bamboe één 
van de meest hernieuwbare grondstoffen 
ter wereld is. Het groeit snel, is royaal 
beschikbaar, het gaat om een grassoort 
en de oogst ervan is juist goed, omdat 
het voor nieuwe groei zorgt. Bamboe 
biedt heel veel kansen. Het is een ge-
schenk van de natuur, zeggen wij. je 
kapt het en binnen vijf jaar is het weer 
kaprijp. Door zijn samenstelling hoeft 
Bambooteq niet afgewerkt te worden. 
Het behoudt zijn kleur en is volledig te 
recyclen.”

De loopbrug in Berkel en Rodenrijs is 
al geplaatst, afgemonteerd en voor ie-
dereen te bewonderen.

ONBEHANDELD ACCOYA
Kozijnhout onbehandeld toepassen is 

niet gebruikelijk. Toch kreeg Timboco 
Kozijntechniek in Drachten de vraag om 
19 woningen en 27 appartementen in 
Nijmegen te voorzien van onbehandelde 
kozijnen, ramen en deuren. als lid van de 
TimmerSelekt groep had Timboco al 
veel ervaring opgedaan met geacetyleerd 
accoyahout. Daarom was de keuze voor 
dit houtproduct snel gemaakt.

accoya staat voor naaldhout uit goed 
beheerde bossen dat door middel van 
het unieke acetylatieproces wordt gemo-
dificeerd. Na deze niet-toxische behan-
deling valt het hout in duurzaamheids-
klasse 1 en is het geschikt om onbehan-
deld in de gevel te gebruiken. Toch 
waren er voor Timboco een paar hobbels 
op de weg. Projectleider Folkert Scheper 
legt uit hoe deze opdracht is aangepakt: 
“Door de ervaring die we hadden met 
behandeld accoya wisten we goed waar 

we op moesten letten bij de verwerking 
van dit product. In het hout blijft altijd 
een kleine hoeveelheid zuur achter. 
Doordat het hout nu niet meer wordt af-
gesloten met een verfsysteem moet je 
extra goed opletten.”

“alle metaal wat je gebruikt moet je 
corrosiebestendig uitvoeren. Denk hierbij 
aan nieten en schroeven maar ook aan 
sluitkommen en bijvoorbeeld draai-kiep-
beslag.  ander punt van aandacht was 
het beschermen van het glas en de kit 
waarmee de ruiten geplaatst zijn. We 
hebben dat allemaal voor dit werk op-
nieuw moeten uitvinden en de nodige 
gesprekken met onze leveranciers hier-
over gevoerd. je hebt wel wat extra 
huiswerk voordat je hiermee begint.”

KLEINERE KOZIJNHOUTMAAT
De woningen van het Ecodorp Zuider-

veld waarvoor deze kozijnen bestemd 
zijn, hebben een duurzaam, circulair en 
energieneutraal karakter. De daken krij-
gen isolatie van vermalen oude spijker-
broeken en er worden restpartijen stenen 
gebruikt. Die worden dan weer gemet-
seld met (gemodificeerde) kalkmortel, 
wat ze herbruikbaar maakt. 

In verband met materiaalreductie ver-
anderde de gangbare kozijnhoutafmeting 
van 114 mm in 90 mm. Door een slimme 
detaillering zitten de kozijnen circulair 
aan de spouwlat vast. Hierdoor kan de 
functie van het gebouw gemakkelijk tus-
sentijds worden gewijzigd. Ook zijn aan 
het einde van de levensduur van het ge-
bouw de verschillende materialen te 
scheiden en de kozijnen eventueel elders 
opnieuw te gebruiken. 

Inmiddels zijn de kozijnen klaar en ge-
leverd aan de betonfabriek in Harlingen 
waar ze op de binnenspouwbladen wor-
den geplaatst. Ook is in het beton gere-
cycled granulaat verwerkt. 

Folkert Scheper: “Voor ons was dit 
een leuk en uitdagend project waarbij we 
de kans kregen om te laten zien wat er 
zoal mogelijk is. Er worden al eeuwen-
lang kozijnen van hout gemaakt en nog 
steeds gaan de ontwikkelingen door. ge-
lukkig maar, want we zullen in de toe-
komst duurzamer, energieneutraal en cir-
culair moeten bouwen. Kozijnen van 
hout sluiten hier perfect bij aan.”

LEMAHIEU INVESTEERT
Houtbedrijven diversifiëren en automa-

tiseren om de klant steeds veelzijdiger 
van dienst te kunnen zijn. De Belgische 
lemahieu group investeerde de laatste 
jaren al fors in onder andere brandvertra-
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HERSTEL NA BRAND
lDCwood in Oostende is een joint venture van de Belgi-
sche houtbedrijven lemahieu en Decolvenaere. Begin 
dit jaar brak er brand uit in een oven waar hout ther-
misch werd gemodificeerd. Is de schade inmiddels her-
steld?
Mike lemahieu: “Van de brand bij lDCwood is onder-
tussen geen spoor meer te vinden. afgelopen zomer in-
stalleerde de firma jartek de nieuwe ThermoWood-oven. 
Toen werd ook de door brand getroffen loods helemaal 
hersteld. Om de continuïteit van onze klanten te garan-
deren, draaiden de drie ovens tijdens de zomervakantie 
continu op volle capaciteit.”
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gende behandelingen van hout en plaat-
materialen, en in thermische modificatie 
van diverse houtsoorten.

Om zowel het aanbod als het aantal 
toepassingen van hout en plaatmateriaal te 
verruimen, kocht de onderneming van het 
merk Hundegger een schaafmachine (type 
HM 4-400) en een zes-assig CNC-cen-
trum genaamd ROBOT-Drive 650. Hier-
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door zet lemahieu volop in op houtoplos-
singen voor de fabricage van bijgebouwen 
en andere houtconstructies en -producten.

Met de schaafmachine kan de onder-
neming bouwhout van hooguit 15 meter 
lang, en met grote secties tot 300 x 400 
mm, volautomatisch en zeer nauwkeurig 
schaven en afkanten. De verdere verwer-
king van het hout gebeurt op de CNC 

ROBOT-Drive 650. Deze biedt met zijn 
zes assen maximale flexibiliteit en haast 
ongelimiteerde bewerkingsmogelijkheden 
voor lengten tot 15 meter. De aanschaf 
van de machines liep via Tijhuis Houtbe-
werkingsmachines in Hengelo.

CONSTRUCTIES OP MAAT
Tom DeKeyser, algemeen directeur van 

lemahieu group, is tevreden over de 
aankoop: “De keuze voor Hundegger 
was snel gemaakt. als marktleider op het 
gebied van schaaf- en CNC-technologie 
installeerde deze producent wereldwijd al 
duizenden machines. Beide machines 
stellen ons in staat houten structuren ge-
schikt voor bijgebouwen, liggers en an-
dere houtconstructies op maat te leve-
ren. Zo bedienen we onze klanten die 
nood hebben aan extra productiecapaci-
teit of ondersteuning wensen bij grote 
projecten. Onze interne ontwerpdienst 
gaat aan de slag met tekeningen van 
onze klanten of ontwerpt zelf de ge-
vraagde constructies. Sinds augustus 
zijn beide machines operationeel en de 
orders lopen mooi binnen.”

VIERDE AUTOCLAAF
Intussen zijn ook de voorbereidende 

werken voor een vierde impregneer-au-
toclaaf gestart. “De levering is gepland in 
de loop van november en belooft vrij 

spectaculair te zijn”, vertelt Mike lema-
hieu, eigenaar van lemahieu group. “Via 
een speciaal transport zal de autoclaaf 
van 15 meter lang en 2,4 meter hoog 
hier arriveren. De vraag naar ons geïm-
pregneerd hout is zeer groot en gaat in 
stijgende lijn. Met de aankoop van de 
nieuwe autoclaaf verhogen we onze pro-
ductiecapaciteit met 40 procent en stre-
ven we ernaar de leveringstermijnen te 
verkorten.”

lemahieu group verduurzaamt naald-
hout en maakt het geschikt voor duur-
zaamheidsklassen 2, 3 of 4. De impreg-
neerstations hebben een Butgb en CTB-
B+ erkenning en kunnen het hout groen, 
bruin en zwart behandelen. <<
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