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Van Dorp Hout uit Zoetermeer bedient met 
ongeveer 25 medewerkers een grote groep 
hoveniers in de gehele Randstad. De omzet is 
de afgelopen vier jaar meer dan verdubbeld 
dankzij de hoge mate van specialisatie, met 
als meerwaarde de werkvoorbereiding van het 
hout.

Nieuwe grote zaagmachine
Vakblad De Hovenier spreekt directeur Henk-
Arie Schra een dag na de levering van een ruim 
10 meter lange nieuwe machine: de Essetre 
Techno Fast, een vijfassige CNC-zaagmachine, 
die houtverbindingen nog secuurder en strak-
ker maakt. Schra vertelt: ‘Deze vijfassige CNC-
zaagmachine komt uit Italië en wordt ingezet 
om complete houtconstructies te prefabriceren. 
Vandaag komt er een Italiaanse installateur om 
de Essetre te installeren en de collega’s in de 
werkplaats op te leiden om deze zaag te kun-

nen bedienen. De machine is een aanvulling 
op het huidige houtbewerkingsgereedschap 
en komt in de in 2017 nieuw gebouwde werk-
plaats te staan. We hebben er 18 meter lengte 
voor vrijgemaakt.’ Het is een grote investering, 
waarmee de levertijden kunnen worden terug-
gebracht en het aantal mogelijkheden om de 
klant te ondersteunen verder wordt uitgebreid.

Snellere precisie
Van Dorp Hout heeft altijd gewerkt met klei-
nere machines, waarbij veel fysieke arbeid 
nodig is. Met de aanschaf van de Essetre kun-
nen in de houtbewerkingshal gecompliceerde 
bewerkingen sneller worden uitgevoerd en 
wordt de doorlooptijd verkort. De machine zal 
voornamelijk worden ingezet om in hetzelfde 
tijdsbestek meer bergingen en schuren te pro-
duceren. ‘De Essetre zal worden aangestuurd 
door dezelfde medewerker die ook de afkort-
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zaag bedient. Naar verwachting gaat de Essetre 
zeker twintig uur per week produceren, waar-
mee de capaciteitsverruiming voorlopig op 50 
procent wordt geschat’, verklaart Schra.
De bouwkundige tekeningen die door de 
tekenaars bij Van Dorp Hout worden gemaakt, 
kunnen direct worden ingelezen door de CNC-
zaag. Nadat het juiste hout op de aanvoerband 
is geplaatst, zaagt de CNC-machine het pro-
duct zonder verdere fysieke inspanning exact 
op maat met precies de juiste bewerkingen. 
‘Hiermee kunnen we in de houtconstructies 
veel mooiere houtverbindingen maken’, legt 
Schra uit. ‘Maar ook kan de machine eenvoudig 
producten maken voor situaties waarin iets 
onder een hoek of scheef staat, als er afschot in 
het dak zit en noem maar op.’

Houthandel: hoge vraag, laag aanbod
Aan de vraag zal het niet liggen. De houtsector 
profiteert van het feit dat mensen hun tuin 
meer waarderen, mede door de coronacrisis. 
Vanwege de grote vraag vielen het aanbod en 
de levertijden in 2020 wel tegen. Ook daarvoor 
wijst Schra naar de coronacrisis. ‘De landen van 
herkomst van het hout worstelen of hebben 
geworsteld met de bestrijding van de corona-
crisis. Transportprijzen nemen zienderogen toe. 
Door de crisis is de internationale stroom in de 
houthandel voor een groot deel gestopt. Een 
voorbeeld hiervan is Manaus in Brazilië, de mil-
joenenstad in het regenwoud die een belang-
rijke doorvoerhaven is voor hout. Hier kampten 
en kampen de ziekenhuizen nog steeds met 

te weinig zuurstofcilinders, beademingsap-
paratuur en bedden. De enorme crisis in deze 
stad heeft de houtaanvoer op de korte termijn 
bepaald niet geholpen. Ook spanningen in 
handelsrelaties, zoals tussen de Verenigde 
Staten en China, hebben altijd invloed op de 
houthandel. Hierdoor ligt de export vanuit ver-
schillende landen aanzienlijk lager. De aanvoer 
van hout uit Zuidoost-Azië viel tegen, omdat 
aan die kant van de wereld relatief weinig lege 
containers staan. In 2020 zagen we branche-
breed spanningen vanwege de hoeveelheden 
en soorten hout die werden aangeboden. Ook 
voor 2021 verwacht ik dergelijke situaties; 
wellicht krijgen we dit jaar moeite om de voor-
raden van een aantal productgroepen op peil 
te houden. We hebben in elk geval ons best 
gedaan om zo fors mogelijk in te kopen en zul-
len er ook dit jaar weer alles aan doen om de 
voorraden op peil te houden. Het lijkt erop dat 
China inmiddels weer flink produceert. Hopelijk 
is dat een teken dat de wereld(hout)handel vol-
gend jaar weer aantrekt.’

Meer diversificatie in hout
Circa 30 procent van de totale afzet van Van 
Dorp Hout bestaat uit tropisch hardhout. 
Hoewel de gespecialiseerde houtleverancier 
net als voorheen nog steeds grote hoeveelhe-
den bangkirai-hardhout uit Indonesië verkoopt, 
zijn er het afgelopen jaar verschillende hout-
soorten aan het assortiment toegevoegd. Dat 
komt enerzijds doordat de vraag daarnaar van 
de eindgebruiker stijgt. Volgens Schra is het 

een trend dat de consument meer geld aan 
de tuin besteedt, meer wensen heeft voor zijn 
tuin en een hogere afwerkingsgraad wenst. 
Anderzijds is het aanbod van verschillende 
houtsoorten gestegen. ‘Bangkirai-hardhout uit 
Indonesië is al sinds jaar en dag erg gewild. 
Maar ook hardhoutsoorten met FSC-keurmerk 
zoals garapa en ipé worden steeds populairder 
en zijn inmiddels standaard als voorraadartikel 
opgenomen in ons assortiment. Daarnaast 
is er een partij thermo-ayous onderweg, een 
soort die we ook op voorraad nemen. Dit tro-
pische hout, dat een thermische behandeling 
heeft gehad ter verduurzaming, is samen met 
western red cedar (een naaldhoutsoort van 
de Noord-Amerikaanse westkust) bijzonder 
geschikt voor bijvoorbeeld gevelbekleding.’
De diverse houtsoorten komen uit verschil-
lende werelddelen. Van Dorp Hout heeft zich 
tot doel gesteld om meer houtsoorten uit 
Brazilië te halen, waar een groot deel van het 
hout van het bedrijf vandaan komt. ‘Het bos in 
Brazilië is minder homogeen. Daar komen ook 
steeds meer onbekende houtsoorten vandaan 
die net zo goed geschikt kunnen zijn voor 
toepassing in de grond-, weg- en waterbouw 
en hoveniersbranche’, vertelt Schra. ‘We zullen 
als markt deze andere soorten ook moeten 
gaan gebruiken om het rendement van het bos 
omhoog te brengen. We willen allemaal duur-
zaam bosbeheer. Een eerste stap hiernaartoe is 
een zo groot mogelijk deel van de oogst uit de 
bossen te gebruiken.’
Hoe kom je ertoe om de vraag naar onbekende 
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besteden meer geld 
aan de tuin, hebben 
meer wensen en 
willen een hogere 
afwerkingsgraad’
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houtsoorten aan te wakkeren? En wat betekent 
dat voor het voorraadbeheer van afnemers? ‘Je 
kunt als houtleverancier niet alleen de lange 
afmetingen aanbieden. Het gebruik van kortere 
lengtes leidt ertoe dat er in een bouwwerk soms 
meer kleuren en houtschakeringen te zien zul-
len zijn, omdat er hout uit verschillende partijen 
is toegepast. Het is onze taak om al in een vroeg 
stadium aan de hele keten, tot aan de hoveniers 
toe, uit te leggen waarom we ook het korte 
hout moeten verwerken en er meer diversiteit 
in houtsoorten moet zijn om het zaag- en bos-
bouwrendement omhoog te brengen.’

Hovenierservaring
Hoveniersbedrijf Kelvin Bosman, een bedrijf met 
vijf gediplomeerde medewerkers dat werkzaam 
is in Rijswijk en omgeving, werkt al sinds de 

oprichting in 2012 met hout van Van Dorp Hout. 
‘Van Dorp Hout steekt boven de rest uit door 
de prettige samenwerking, door de dienstverle-
ning, zoals de 3D-tekeningen die ze maken en 
het maatwerk dat ze leveren, en door hun uitge-
breide assortiment met houtsoorten vanuit de 
hele wereld. Als ik voorheen bijvoorbeeld een 
overkapping wilde maken, had ik het ontwerp 
in mijn hoofd. Dat zette ik wel op papier, maar 
het bleef toch lastig om het op mijn collega’s 
over te brengen. Met de tekeningen van Van 
Dorp Hout, die zijn gebaseerd op een schets 
van mij, kunnen collega’s te allen tijde zelf uit 
de voeten zonder extra uitleg van mij. De teke-
ningen zijn heel gedetailleerd en tegelijkertijd 
makkelijk te lezen.’
Bosman heeft onlangs bij een klant een 
overkapping gemaakt van lariks/douglas in 

combinatie met western red cedar. De laatst-
genoemde houtsoort wordt vaak toegepast als 
gevelbekleding en bevat van nature een olie 
die het hout bestand maakt tegen schimmel, 
rot en insecten. ‘De prijs van deze houtsoort 
ligt een stuk hoger dan die van geïmpregneerd 
hout, maar de klant vond de kleur en het hout-
beeld van red cedar mooi en wilde een hoge 
afwerkingsgraad.’ De constructie was deels 
geprefabriceerd door Van Dorp Hout, zodat 
hij makkelijk, snel en efficiënt geplaatst kon 
worden. Bosman: ‘Ik laat de constructie altijd 
door Van Dorp Hout maken. Deze dikke, lange 
balken kunnen zij heel strak en exact op maat 
maken, zelfs met ingezaagd afschot. De wanden 
zagen we ter plekke op maat. Eventuele deu-
ren worden ook door Van Dorp Hout gemaakt 
en kunnen precies op de wens van de klant 
worden afgestemd. Dubbelzijdige bekleding, 
enkelzijdige bekleding, verschillende breedtes, 
verschillende hoogtes en zelfs het poortbeslag 
kun je zelf uitkiezen. In principe kun je ook alles 
door Van Dorp Hout laten maken.’

Ook de nieuwe machine valt in goede aarde bij 
deze hovenier: ‘We hebben een project achter 
de rug met een puntdak, waarvoor we het 
frame door Van Dorp Hout hebben laten zagen. 
Het luistert nauw om alle graden precies klop-
pend te krijgen. Met deze CNC-zaagmachine 
kunnen de verbindingen nog strakker gemaakt 
worden dan nu al het geval is.’ Bosman ziet wel 
werk voor de machine; volgens hem is er steeds 
meer vraag naar overkappingen. ‘Vroeger 
wilden klanten simpele tuinhuisjes, met wat 
bestrating en planten. De laatste twee jaar wil-
len mensen veel meer luxe op het gebied van 
tuinhuisjes en overkappingen, vaak met open 
haard erin. Ze willen er ook meer aan uitgeven. 
In bijna elke tuin zit zo’n element. Mensen heb-
ben meer binding met buiten en met de natuur 
dan voorheen. Het thuiswerken door de corona-
crisis heeft dat extra aangewakkerd.’

Van Dorp Hout levert af, de hovenier installeert.

‘We moeten ook kort hout en meer 
verschillende houtsoorten toepassen 
om het bosbouwrendement omhoog 
te brengen’

Totaalconcept
voor tuin, terras en inrit

Architecturale harmonie in de tuin
Klinkers, tegels, trappen, waterinfiltrerende bestrating: 
het kan allemaal in beton. Niveauverschillen werk 
je vlot weg met betonnen l-elementen, muurtjes, of 
palissades. Zo sluiten inrit, tuinpad, zwembad, vijver 
… altijd naadloos aan op het terras. 

Je werkt met een breed gamma van stijlen, texturen 
én kleuren. Oneindig veel combinatiemogelijkheden. 
Zo vind je altijd iets naar de smaak van jouw klant. 

Keuze gemaakt? Combineer verschillende producten 
in dezelfde kleur en structuur voor het perfecte 
totaalplaatje. Pure architecturale harmonie!

Bezoek onze website voor meer info.
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