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Rustig opstarten is er dit jaar niet bij in 
Heerenveen bij Juro Coating. Na de jaar-
wisseling was het gelijk aanpakken. Niet 
zo raar, want het bedrijf bedient zowat 
elke tak van de bouwbranche en indu-
strie.

“Wij brengen vrijwel overal verf op aan. 
Ondergronden van hout en houtachtige 
producten maken voor zeker 85% deel 
uit van onze productie.” Aan het woord 
is Peter Schepers, sinds 2006 directeur-
eigenaar. Binnen de houtbranche bedient 
Juro Coating veel verschillende sectoren, 
maar in toenemende mate wordt er ge-
velbekleding gecoat.

“De sport is om alle producten van 
deze bedrijfstakken van de goede coa-
ting te voorzien”, vervolgt Schepers. “Per 
sector worden er andere kwaliteiten ge-
vraagd. De gevelbouw is de laatste jaren 
enorm toegenomen - en dat merken wij. 
De klant wil de kleur van het hout behou-
den, maar als je hout aan de buitenlucht 
blootstelt, vergrijst het. De één stuurt 

aan op de natuurlijke bruine look, de 
ander wenst een vergrijsde gevel.”

“Ook gemodificeerd hout zie je vaker 
op de gevel. Dat gold het afgelopen jaar 
tevens voor vernieuwende producten 
zoals bamboe. Hoewel dat een relatief 
hard materiaal is, kan er gewoon een 
beits of dekkende verf overheen.”

JUISTE KLEUR
Het duurdere segment geeft vaak de 

voorkeur aan een onbehandelde, bruine 
look. Daar wordt veelal gekozen voor 
luxere houtsoorten en bamboe. Om ner-
ven, lijnen en patronen zichtbaar te hou-
den, voorziet Juro Coating het oppervlak 
van een semi-transparante beits met kleur-
behoud van het hout. De onderhoudster-
mijnen worden dan wel korter. Bij een dek-
kende verf spreekt men van tien jaar, maar 
bij een semi-transparante beits moet om 
de vijf jaar onderhoud worden gepleegd.

Welke kleuren zijn nu in trek? “De Ne-
derlander is kritisch en kiest niet uit een 
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waaier van slechts zeven kleuren,” merkt 
Peter Schepers op. “Hij of zij gaat steeds 
meer voor een hoge kwaliteit in de juiste 
kleur. Als er in China - bij wijze van spre-
ken - groene plankjes worden gemaakt, 
maar in Nederland wil men geen groene 
plankjes, dan komt het basismateriaal 
hiernaartoe en spuiten wij het in een an-
dere kleur.”

BRANDVERTRAGING
Peter Schepers verwacht in 2021 dat 

de nu, vanwege corona, rustige interieur-
markt over drie maanden aantrekt en 
een stuk drukker gaat worden. “er moet 

waarschijnlijk van alles aangepast wor-
den vanwege besmettingsgevaar. Veel 
meer aparte ruimten in plaats van kan-
toortuinen. Op scholen en in kantoorver-
trekken komen keerwandjes. Die moeten 
worden geverfd en brandvertragend ge-
maakt.”

Voor deze brandvertraging geldt met 
ingang van 2022 nieuwe wetgeving. Dan 
moet er een prestatieplan liggen op het 
coatinggebied. Vluchtwegen, deuren en 
plafonds dienen allemaal  brandvertra-
gend behandeld te zijn. Bij Juro Coating 
verwachten ze daar de handen vol aan 
te hebben. “Komend jaar gaan wij meer 

producten voor gevelbekleding en 
brandvertraging op de markt brengen. 
Dat laatste voor zowel de interieur- en 
gevelbouw als constructiebouw. We brei-
den onze productie uit. Want hoewel we 
er vorig jaar 1.500 m² bij hebben ge-
bouwd, zit die capaciteit weer vol.”

KANT-EN-KLAAR GESPOTEN
Ook Nederlandse Hout Coating in Ol-

denzaal gaat het voor de wind. In april 
2019 verhuisde het verfspuitbedrijf naar 
een nieuwe locatie. “Wij hadden een op-
pervlakte van 2.000 m² en zitten nu op 
een terrein van wel 30.000 m² met 
daarop een productie- en opslagruimte 
van 5.000 m². Ja, wij pakken flink uit, 
maar zijn de afgelopen jaren dan ook 
met tientallen procenten per jaar ge-
groeid”, vertelt Keath Alkoutobi, oprich-
ter en directeur van Nederlandse Hout 
Coating.

De onderneming levert gespoten hout-
producten. “Wij zijn geen houthandel, 
maar verkopen houtproducten die kant-
en-klaar gespoten zijn. Dat doen we 
omdat we Nederland, België en een 
stukje van Duitsland willen beleveren. 
Niemand stuurt vanuit bijvoorbeeld Mid-
delburg zijn pakje hout naar Oldenzaal, 
om het daar te laten spuiten en weer op 
te halen. Maar wanneer je de grondstof-
fen erbij kunt leveren, wordt het een 
ander verhaal”, legt de ondernemer uit.

De totaalleverancier verkoopt zijn - 
voornamelijk - geveldelen en tuinhout 
business-to-business. Daarbij ligt de na-
druk op het coaten, waarvan de produc-

tie geheel in eigen huis plaatsvindt. Vol-
gens Alkoutobi zit de grootste vernieu-
wing voor hem niet zozeer in het 
productieproces, maar in de coatings. 
Die harden beter uit waardoor de ge-
coate producten koud gestapeld kunnen 
worden, zonder dat de verflagen gaan 
plakken. Het lijkt een detail, maar wan-
neer er geen folie nodig is bij het stape-
len, zijn de kosten lager en is er veel 
minder plastic afval. 

KORTERE DROOGTIJD
Keath Alkoutobi signaleert een groei-

ende behoefte aan het brandvertragend 
behandelen van geveldelen voor brand-
klasse B. “Daar is enorm veel vraag naar 
en wij zetten er sterk op in”. Waar Ne-
derlandse Hout Coating ook meer aan-
dacht aan besteedt, is het droogproces. 
Dat is immers altijd een heikel punt in het 
verftraject. “Wij ontwikkelen zelf machi-
nes waarmee je door middel van infra-
rood het droogproces verkort. Het hele 
proces is bij lange na nog niet volledig 
geautomatiseerd, maar daar gaan we 
wel naar toe.”  

Doordat het bedrijf beschikt over een 
eigen kleurenmengmachine heeft de 
klant een brede keus uit de waaier van 
RAl-kleuren. “Dat is makkelijk en we zijn 
flexibel. We kunnen veel meer voldoen 
aan vragen uit de markt”, zegt Keath Al-
koutobi, waarbij hij merkt dat die vraag 
aan het veranderen is. “er was een tijd 
dat vrijwel elke houtconstructie zwart van 
kleur moest zijn. Nu zijn echter andere 
kleuren in opkomst. Bijvoorbeeld grijze 
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tinten en een naturel afwerking die voor-
komt dat hout vergrijst. Dus een naturel 
kleur met pigment dat de gevolgen van 
uV-stralen van de zon tegengaat. Het 
hout wordt ietsje donkerder, maar dat 
zorgt ervoor dat de aantasting van het 
onderliggende oppervlak en daardoor 
het vergrijzingsproces vertraagt. Als je 
het bijhoudt, vergrijst het hout helemaal 
niet.”

WELOVERWOGEN
In Zwolle pakken ze het net even an-

ders aan. Vijf jaar geleden ging lenferink 
MVA zich naast het coaten, ook inzetten 
op het bewerken en prefabriceren van 
houten producten. Zo werd de mogelijk-
heid gecreëerd om de klant meer toege-
voegde waarde te bieden. Om de uitbrei-
ding te kunnen huisvesten, zag het be-
drijf zich genoodzaakt zijn activiteiten 
over drie panden in de stad te verdelen.

Maar daar komt in 2021 een einde 
aan. “We gaan rond de bouwvak over 
naar één nieuw pand in Zwolle. Het be-
tekent een grote efficiencyslag voor ons”, 
aldus bedrijfsleider Martin in ’t Veld. “Wij 
willen voor klanten één aanspreekpunt 
zijn waar ze terecht kunnen voor het  be-
werken, coaten en prefabriceren van 
houten producten. Van ruw hout naar 
een compleet geprefabriceerd product. 
Daar hebben wij op ingezet. We kunnen 
maatwerk leveren door hout te schaven, 
af te korten en te behandelen. De trend 
is dat prefab-toelevering steeds belang-
rijker wordt - en wij leveren de halffabri-
caten voor deze prefab-bouw.”

De stappen die ze bij lenferink MVA 
zetten, gebeuren weloverwogen. Dat 
geldt ook voor het gebruik van nieuwe 
verfsystemen en verftechnieken. “Wij 
concentreren ons op duurzame produc-
ten en behandelingen. Daarin is het aan-
deel van biobased verfproducten de af-
gelopen jaren steeds groter geworden. In 
het kader van circulariteit maken we in 
ons prefabricageproces gebruik van her-
winbare grondstoffen. Wij namen de tijd 
om juiste productkeuzes te maken, 
omdat we toch flinke volumes produce-
ren. Dan wil je risico’s uitsluiten. Wij wer-
ken met vaste leveranciers voor de coa-
tings. Al sluiten we onze ogen niet voor 
andere producten, zoals biobased syste-
men”, zegt Martin in ’t Veld.

ONDERHOUDSARME GEVEL
Hij kan de toegenomen vraag naar 

vergrijzers beamen: “De onderhouds-
arme gevel wint terrein. De vergrijzer 
wordt eenmalig aangebracht en verwe-
ring doet de rest. Vergrijzers die we 
daarvoor gebruiken hebben ook een 
vochtwerende werking die de kwaliteit 
van de gevel ten goede komt.”

twee jaar geleden deed de RFID-chip 
zijn intrede bij lenferink MVA. De te coa-
ten producten worden voorzien van deze 
chip, die communiceert met de compu-
tergestuurde verfinstallatie. Zo wordt per 
product de gewenste behandeling toe-
gepast.

Maar wat betreft nieuwe droogtechnie-
ken, bijvoorbeeld door middel van uV-
licht, is Martin in ‘t Veld voorzichtig: 

“Drogen is product-specifiek. er zijn ont-
wikkelingen waardoor je sneller kunt dro-
gen, maar wij kijken toch eerst naar de 
kwaliteit van het eindresultaat in plaats 
van hoe snel er gedroogd kan worden. 
Wij kiezen altijd voor de duurzaamheid. 
Verfsystemen die een langere termijn 
kennen qua onderhoud, hebben vaak 
ook een langere droogtijd. Daar hebben 
we graag een aantal uren of zelfs dagen 
extra droogtijd voor over.”

FINSE VERFSYSTEMEN
De populariteit van de voorvergrijzer 

herkennen ze bij Finnpro in etten-leur. 
Finnpro is de business-to-business tak 
van Finnpaints dat tikkurila-verf uit Fin-
land importeert. Hoewel de geleverde 
verf niet alléén voor zachtere houtsoor-
ten als grenen, vuren en douglas ge-
schikt is, ligt daar wel de focus. Zach-
tere, Scandinavische, houtsoorten wor-
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MEERDERE GLANSGRADEN
De dekkende serie van verffabrikant tikkurila breidde 
zich een half jaar geleden uit met de ultra Pro 10. “Dit is 
een mattere variant dan de semi-matte verf die wij al in 
het assortiment hadden. Hierdoor kunnen klanten kiezen 
uit meerdere glansgraden”, meldt Maaike de Kroon.
Ze voegt daaraan toe dat de afnemer voor elke denk-
bare kleur kan gaan. Want de basisproducten komen 
weliswaar uit de Finse fabriek, maar in Nederland wor-
den alle beitsen, semi-transparante en dekkende pro-
ducten op kleur gemaakt.
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den de laatste jaren immers steeds vaker 
in gevelbekleding gebruikt - en daar pro-
fiteert Finnpro van.

“tikkurila is in Scandinavische landen 
en de Baltische staten al heel groot en in-
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middels in Nederland steeds bekender”, 
licht Maaike de Kroon toe, commercieel 
manager bij Finnpro. “Dat  is begonnen 
met retoucheerverven. er wordt veel hout 
uit Scandinavië in Nederland toegepast. 

Voor onderhoud wil men dan eenzelfde 
verfsysteem en die leveren wij.”

Maaike de Kroon merkt dat het kleur-
gebruik de laatste jaren is veranderd. 
“een groeiende groep klanten wil naturel. 
en dan zijn er natuurlijk de voorvergrij-
zers. Wanneer je hout niet behandelt, 

vergrijst het niet alleen vlekkerig. Het 
hout wordt ook schraal en armer waar-
door vuil, vocht en schimmel meer kans 
krijgen. Zodra je een voorvergrijzer toe-
past ondervang je dit. Je beschermt het 
hout en het ziet er goed uit.”

THERMOWOOD
Voor een naturel look biedt Finnpro 

semi-transparante producten in verschil-
lende houttinten. De onderhoudsinterval 
hangt af van de belasting, maar gemid-
deld gaat een semi-transparant product 3 
tot 5 jaar mee. Het nieuwste product 
Pinja Color Plus kan tot wel 8 jaar be-
scherming geven, wat lang is voor een 
semi-transparante coating. Voor de dek-
kende ultra Pro-serie is dat 10 tot 12 jaar.

“Ons assortiment bevat bepaalde kleu-
ren die zijn afgestemd op gemodificeerde 
houtsoorten. tikkurila ontwikkelde deze 
samen met de thermowood Association. 
enkele kleuren zijn speciaal voor ther-
mowood bedoeld, om dit hout zoveel 
mogelijk zijn natuurlijke kleur te laten be-
houden”, zegt Maaike de Kroon.

Ook zij benadrukt dat het brandvertra-
gend behandelen van hout een ‘hot item’ 
is. “tikkurila heeft al een systeem hier-
voor. Dit jaar brengen we echter een ver-
nieuwd brandvertragend systeem op de 
markt, waarbij ook het juiste aflakonder-
houdsproduct meegenomen wordt. Deze 
ontwikkelingen zijn bij uitstek bedoeld 
voor gemonteerde houten gevels. Het 
brandvertragende verfsysteem is welis-
waar in Finland ontwikkeld, maar voldoet 
ook aan de Nederlandse eisen. uiteraard 
alles met de juiste certificering”, besluit 
De Kroon. <<
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