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De tijd van saaie, bestrate terrassen lijkt voorbij. 
Tegenwoordig zijn ze een verlengstuk van de 
woonruimte. Bovendien krijgt het hout in de 
tuin ook steeds meer kleur en fleur. Hardhout 
wordt hierbij het meest toegepast; het geniet 
vaak de voorkeur omdat het weerbestendig 
is en niet met een zogenaamd klassiek hout-
beschermingsmiddel behandeld hoeft te 
worden. ‘Maar als het hout helemaal niet wordt 
beschermd, zal als gevolg van verwering snel 
grijs worden en zelfs kunnen barsten of scheu-
ren. Door regelmatig onderhoud en bescher-
ming blijft tuinhout langdurig mooi’, aldus 
Tessa van den Broek, key accountmanager bij 
verffabrikant Remmers.

Natural look
Van den Broek constateert een stijgende 
populariteit van gekleurd buitenhout en wil in 
dit kader graag het belang van de toepassing 
van beits benadrukken: ‘Je ziet een trend naar 
steeds meer gekleurd hout in de tuin. Eerst was 
het veelal zwart, maar de laatste jaren zijn natu-
ral look, grijs en metallic in opkomst. Behalve 

meer sfeer en kleur in de tuin biedt beits ook 
de broodnodige bescherming voor het hout. Zo 
beschut het tegen uv-straling en warmte. Zon 
en warmte drogen het hout uit, waardoor wind, 
hagel en zware regen het materiaal gemakkelijk 
kunnen beschadigen. Houtbescherming wordt 
ook aangebracht om uitdroging van het hout 
te voorkomen.’

Ze vervolgt: ‘Ook in ons klimaat is het nodig om 
hout te behandelen, zodat het waterbestendig 
wordt. Als vocht de kans krijgt om in het hout 
te trekken, krijgt schimmel de vrije hand en dit 
veroorzaakt rot. Verder biedt beits bescherming 
tegen houtaantastende insecten, zoals alg en 
houtworm.’

Bescherming
Van den Broek benadrukt daarnaast dat de 
keuze voor de juiste verf essentieel is. ‘Niet 
iedere coating is voor alle toepassingen 
geschikt. Voor maatvast hout kun je het beste 
filmvormende systemen gebruiken. Dit zijn 
producten die een nieuwe laag over het hout 

Van Dorp Hout geeft kleur en bescherming aan elke houtsoort met 
Remmers-producten

De afgelopen jaren zien we steeds meer de 

trend van gekleurd tuinhout opkomen. Door te 

kiezen voor gekleurd hout zorg je niet 

alleen voor een kleurrijke en persoonlijke tuin, 

maar verduurzaam je de houtproducten ook. 

Onbehandeld hout vergrijst en kan worden 

aangetast door schimmels, houtworm of 

boktor, maar door het te behandelen met beits 

of olie gaat het object veel langer mee. Van 

Dorp Hout biedt een breed arsenaal coatings 
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Remmers, aan, waarmee elke hovenier op alle 

soorten buitenhout uit de voeten kan. De 
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look en metallic.
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heen vormen en het hout zo beschermen tegen 
weersinvloeden. Dit betreft verf en lak, die zeer 
geschikt zijn als bescherming tegen bijvoor-
beeld vocht. Een voordeel is dat deze verfpro-
ducten ook een extra laag uv-bescherming 
aanbrengen, waardoor het hout beter tegen de 
brandende zon kan.’

Voor niet-maatvast hout als tuinhout wordt een 
verfproduct aanbevolen dat niet of bijna niet 
aan filmvorming doet. Hierbij trekt de verf diep 
in het hout en beschermt het van binnenuit. 
Niet- en semi-filmvormende producten zijn 
tuinbeits en olie, die gemakkelijk aan te bren-
gen zijn. Deze coatings zijn vaak positief voor 
de uitstraling van het hout, zodat het zijn karak-
ter behoudt. Er bestaan zowel transparante als 
gekleurde varianten. ‘Op horizontale vlakken 
als een tuintafel raden we olie aan. Ook voor 
bloedend hout hebben we speciale oplossin-
gen die vergeling voorkomen. Daarnaast komt 
bij bepaalde houtsoorten het probleem van 
schimmelvorming voor, zoals blauwschimmel 
en fungus. Deze kunnen leiden tot ontsierende 
verkleuring of een ongezonde biologische 
groei. De meeste Remmers-producten bevatten 
werkstoffen die bescherming geven tegen deze 
schimmelgroepen.

Volgens Van den Broek is het belangrijk om 
flexibel te zijn, zodat de juiste keuze kan wor-
den gemaakt. Is er eenmaal gekozen, dan is het 
product vrij eenvoudig aan te brengen. ‘Je hoeft 
niet van tevoren te schuren of allerlei zaken te 
plannen. Je verft gewoon over de bestaande 
laag heen. Iedereen, zowel de professional als 
de particulier, kan met onze verf werken. In het 

geval dat de hovenier of diens klant het niet 
zelf gaat doen, kan Van Dorp Hout ook een 
voorbewerkt houtproduct leveren.’

Advies op locatie
Het streven van Remmers is om gebouwen te 
verfraaien. Dat wordt gerealiseerd met duur-
zame coatingoplossingen voor elke toepassing. 
De houtdivisie van Remmers levert verfsyste-
men die het hout beschermen en meteen een 
mooi uiterlijk geven. De verfleverancier heeft 
hiervoor een uitgebreid coatingprogramma ter 
beschikking. ‘Kennisuitwisseling en -overdracht 
spelen hierbij een belangrijke rol, waarbij we 
onze Bernhard Remmers Academie kunnen 
inzetten. We geven onze klanten (dealers) altijd 
een uitgebreide scholing als er een nieuw 
product gelanceerd wordt. Ook kunnen we de 
hovenier en eindgebruiker adviseren op het 
gebied van kleur en kwaliteit van de coatings. 
Daartoe beschikken we over een uitgebreid 
netwerk van application engineers, voor deskun-
dig advies op locatie.’

Remmers
De Remmers Groep is een belangrijke en 
grote producent en leverancier op het 
gebied van bouw- en houtbeschermings-
producten. De onderneming werd in 1949 
opgericht door Bernhard Remmers en is 
ook nu nog een onafhankelijk familiebe-
drijf. Het Duitse concern is actief op veel 
verschillende markten. De producten vari-
eren van bouwchemische producten tot 
kunststofvloeren, houtverven en -lakken 
en industriële laksystemen. Remmers is 
vertegenwoordigd in meer dan 30 landen 
in Europa, telt ruim 1.700 werknemers en 
heeft een jaaromzet van 400 miljoen euro.
De ruim 450 producten kenmerken zich 
naar eigen zeggen door een hoogwaar-
dige techniek en kwaliteit. Voorlichting, 
scholing en demonstratie zijn belangrijke 
activiteiten. Ook is research ter plaatse of 
in het laboratorium mogelijk; dat betreft 
chloridenonderzoek, zoutanalyse en scha-
de aan verf, steen, beton en mortel.

Van Dorp Hout
Van Dorp Hout is een gespecialiseerd 
houtleverancier aan particulieren, hove-
niers en de grond-, weg- en waterbouw-
sector. Advies, maatwerk en snelle levering 
staan voorop. De missie van Van Dorp is de 
verkoop van hout voor buitentoepassin-
gen en aanverwante artikelen, met respect 
voor mens en natuur. De onderneming 
ondersteunt de klant bij het realiseren van 
duurzame oplossingen in hout.
In 1995 nam de familie Van Dorp een loka-
le houthandel over. Die werd uitgebouwd 
tot een succesvolle leverancier van hout 
voor buitentoepassingen, eerst voor par-
ticulieren, later steeds meer voor de zake-
lijke markt. Inmiddels is Van Dorp Hout 
een begrip: een dienstverlener in hout met 
klanten uit de wijde omtrek.

‘Filmvormende verfproducten 
brengen ook een extra laag uv-
bescherming aan, waardoor het hout 
beter tegen de brandende zon kan’
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Met het gloednieuwe Experience Center in 
Apeldoorn, dat binnenkort officieel zijn deuren 
zal openen, wil Remmers zich onderscheiden en 
verder bijdragen aan innovatie en kennisdeling. 
‘We hebben onze vernieuwde showroom uitge-
bouwd met ervaringsruimtes. Wij kunnen hier 
iedereen ontvangen en interactief informeren 
over onze producten. Zo kan de hovenier, even-
tueel samen met de dealer, advies inwinnen 
en producten testen.’ Verder worden ervaren 
serviceteams ingezet die speciaal zijn opgeleid 
om tegemoet te komen aan de behoeften van 
klanten en markten.

Trouwe gebruiker
Van der Veen Groenprojecten in Leidschendam 
is een trouwe gebruiker van een van de 
Remmers-producten: Induline GW-310. Deze 
coating is geschikt voor duurzame bescherming 
van buitenhout zonder bodemcontact tegen 
blauwschimmel, houtrot en algen. Ook biedt hij 
bescherming tegen uv-straling, vuil en vocht. 

Dit zeer dunne, wateremulgeerbare bescher-
mingsglazuur zorgt ervoor dat oppervlakken 
duurzaam, sterk en mooi blijven. GW-310 wordt 
vooral gebruikt voor het behandelen van gevel-
bekleding, tuinhuisjes, schuttingen en veranda’s. 
Induline GW-310 kan op verschillende manieren 
aangebracht worden. Zo is het product geschikt 
voor kwasten, dompelen en spuiten.
De hovenier uit Leidschendam spuit de indu-
line van Remmers op het oppervlak. ‘Op bijna 
alle overkappingen die we plaatsen, wordt een 
combinatie van een natural look en een kleur 
toegepast. De meest voorkomende kleuren 
zijn momenteel wit, zwart en grijs. De combi-
natie van houtkleur en zwart zie je veel’, vertelt 
Thomas van der Veen.
Hij is zeer te spreken over de toepassing van 
induline. ‘Het is mooi dekkend in één keer. Ook 
de hechting is goed, maar dat hangt ook een 
beetje van het gebruikte hout af. Bovendien is 
er geen voorbehandeling nodig. We kunnen er 
heel netjes mee werken en hebben er verder 
geen omkijken naar. Eigenlijk kan iedereen de 
verf gebruiken.’

Van der Veen levert de houtbouwproducten 
zelf. ‘Wij halen het hout bij Van Dorp Hout. We 
hebben twee timmerlieden in dienst die con-
tinu houtwerk uitvoeren. Met deze specialisatie 
willen we ons onderscheiden.’

‘Je ziet een trend naar steeds meer 
gekleurd hout in de tuin: zwart, maar 
ook natural look, grijs en metallic zijn 
in opkomst’
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