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WAT HOUT K AN

Machtig mooi is het ambacht van het bouwen van een houten schip. Het is een bloeiende bedrijfstak 

waarin menig houtbewerker en meubelmaker zijn bestemming vindt. Qua innovatie lijkt de scheeps-

timmerbouw op grenzen gestuit. Maar Roelof van der Werff uit Workum werkt aan een uitvinding die 

de scheepsbouw op zijn kop kan zetten. En de architectuur erbij.

G RO OT SC H A L I G  H O U T E N 
P L AT E N  D U B B E L  B U I G E N

mooi, onderhoudsvrij materiaal, goed mee te werken, 

buigbare planken. Daar gebruikte ik van die gefreesde 

spanten bij.’

Kleinschalig op de werf Maar er lijkt een fysische 

grens aan de vooruitgang te zitten. Zo wordt een houten 

scheepshuid nog altijd gemaakt door planken één voor 

één te buigen over een skelet van spanten. Al dan niet ge-

volgd door een tussenlaag van glasvlies en daarna weer 

zo’n laag. Zo wordt plankje voor plankje de bolling en de 

stroomlijn van het schip gemaakt. Een scheepshuid is im-

mers in minstens twee richtingen gebogen. Hout kan 

maar in één richting buigen en dan verder een beetje tor-

deren. Dan houdt het op. ‘De planken van een houten 

schip kunnen alleen maar op de werf worden gebogen’, 

legt Van der Werff uit. ‘Dat is in de staalbouw anders ge-

gaan. Zo’n vijftig jaar geleden zijn in Groningen een aan-

tal scheepsbouwers bij elkaar gekomen en die hebben sa-

men in een fabriek geïnvesteerd waar ze uit staal 

Zijn domein is de historische scheepstimmerwerf De 

Hoop in Workum uit 1693. Daar oefende Roelof van der 

Werff tientallen jaren zijn ambacht uit: het maken, reno-

veren en onderhouden van houten schepen: sloepen, 

zeilboten, motorjachtjes. Tot het jaar tweeduizend. Toen 

doekte hij zijn zaak op om wat van de wereld te zien. Hij 

bereisde vele werelddelen en werkte voor scheepsbou-

wers, onder andere in Scandinavië. Nu is hij terug, een 

paar jaar met pensioen maar nog volop actief als scheeps-

bouwer onder de bedrijfsnaam Roelofunderweis. Wat in 

het Fries betekent: ‘Roelof onderweg’.

‘Een mooi vak, dat van generatie op generatie wordt 

doorgegeven’, vindt hij. ‘En waar mogelijk worden nieu-

we producten en materialen ingezet. Een spant bijvoor-

beeld hoeft niet meer per se uit een krom stuk hout ge-

zaagd te worden, met heel veel houtverlies als gevolg. 

Een spant kan ook van gelamineerd hout zijn. Of met de 

CNC-freesmachine uitgezaagd uit plaatmateriaal. Zo heb 

ik ook een aantal sloepen van Accoya gemaakt. Machtig 

Fotobijschrift

Twee dubbelgebogen platen. Boven met de Accoya ruitjes, onder 
de eenvoudiger te maken variant met latten.

Een mat van glasvlies (of vlasvlies) met daarop latten vastgemaakt met rubber is de kern van het 
concept.

FO
T

O
C

R
ED

IT

FO
T

O
’S

 JA
N

 M
A

U
R

IT
S 

SC
H

O
U

T
EN

25-26_wathoutkan.indd   25 21-09-20   12:09



h
et

 h
o

u
tb

la
d

26

o
k

to
be

r
 2

0
20

Accoya al heeft hij ook al platen gemaakt met mahonie 

aan de buitenzijde. ‘Eerst sneed ik het Accoya in ruitvor-

mige delen. Ik dacht: als je die aan elkaar legt kunnen ze 

eenvoudig ten opzichte van elkaar bewegen. En dat bleek 

ook het geval.’ Het bewijs, een forse plaat die grotendeels 

uit van die ruitvormen bestaat, ligt in de werkplaats. 

‘Maar dat bleek helemaal niet nodig. Met nauw aaneen-

gesloten latten kan het ook.’ Het principe is best eenvou-

dig: op een net van glasvezel worden de latten ieder met 

een dot rubber op verschillende plaatsen vastgezet. ‘Nu 

heb je al iets dat je onder je arm mee kan nemen’, legt hij 

uit. ‘Je hoeft dit niet op een scheepswerf te maken.’ Heel 

veel van de arbeid zit nu nog in dit deel van het proces. 

Uren, dagen is de uitvinder bezig met het precies samen-

stellen en verlijmen van de ‘matjes’. Daarna gaat het naar 

de machines van Curve Works. De matten worden op el-

kaar gelegd met steeds een laag epoxy ertussen. Hoe dik 

de laag houtcomposiet kan worden heeft Van der Werff 

nog niet uitgezocht. Wel experimenteert hij met vlasmat-

ten in plaats van glasmatten en met biobased epoxy, om 

het composiet nog duurzamer te maken. Het geheel 

wordt vacuüm gezogen, verwarmd en dan in twee, drie 

uur in vorm gebracht. Even doordrogen en dan is het dub-

bel gebogen huidstuk klaar. Van der Werff: ‘Een bekle-

ding van een bijzondere koepel of kerktoren? Een orga-

nisch gevormd kunstwerk? Geen probleem. We weten 

dat het werkt. De voorlopers van die mallen in Alphen aan 

de Rijn zijn ooit gebouwd voor een groot project in de 

Emiraten: een sjeik wilde bepaalde vormen in beton. Zo-

iets heeft deze innovatie nu nodig: een financiële impuls 

om vooral dat voorproces te robotiseren.’ Een sjeik dus, of 

een architect. Of natuurlijk iemand die wel een paar hon-

derd boten van industrieel dubbel gebogen Accoyahout 

J A N  M A U R I T S  S C H O U T E N

onderdelen maakten. Zo’n fabriek kan efficiënt werken 

en de onderdelen worden op je eigen werf geassem-

bleerd.’ Het is een verklaring waarom een houten schip 

relatief duur is ten opzichte van een stalen schip, om over 

kunststof maar te zwijgen.

Geautomatiseerde adaptieve mal Van der Werff: 

‘Het idee is dus: als je nu sterk plaatmateriaal van hout in 

tenminste twee richtingen zou kunnen buigen, dan zou je 

niet aan de werf gebonden zijn en op een vergelijkbare 

manier efficiënter kunnen werken. En je zou een bioba-

sed materiaal hebben waarmee je bijzondere vormen kan 

maken. Ook in de kunst, ook in de architectuur.’ 

Maar dat kán niet, toch? Van der Werff: ‘Ik heb niets ver-

gelijkbaars kunnen vinden. In Amerika experimenteert ie-

mand met het handmatig samenvoegen en buigen van lat-

jes, maar ik denk aan een vergaand geautomatiseerd 

systeem.’ Van der Werff vroeg, gesteund door zijn bran-

chevereniging HISWA, een haalbaarheidssubsidie aan bij 

de provincie en een student van de afdeling Scheepsbouw 

van de Noordelijke Hogeschool maakte er een studiepro-

ject van. De wereldwijd gerenommeerde scheepsarchi-

tect Gerard Dijkstra van Dykstra Naval Architects uit Am-

sterdam denkt mee, maar vooral ook het bedrijf Curve 

Works uit Alphen aan de Rijn. Van der Werff: ‘Wat zij 

doen is plaatmateriaal van kunststof composiet in elke ge-

wenste, computerbepaalde kromming brengen. Dat doen 

ze met een volledig geautomatiseerde adaptieve mal. Je 

begint met een horizontaal vlak met daarop het materiaal 

in kwestie. En door warmte en druk toe te voegen op pre-

cies de juiste plekken, met behulp van talloze drukstaafjes 

die onder dat ‘tafelblad’ zitten, kom je tot de gewenste 

kromming en bolling.’

Experimenten in Accoya en mahonie Zo kun je ook 

hout buigen. Van der Werff experimenteert vooral met 

Roelof van der Werff toont een model. Zo ontwerpt hij schepen. De romp van een schip is altijd dubbel gekromd.
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