
ADVERTENTIE

De bouwwereld begint hout te herontdekken. In
nieuwe wijken zien we houten huizen verschijnen
en zelfs hele flatgebouwen en bruggen worden uit
hout opgetrokken. Een ander mooi staaltje van
houtbouw zijn de 240 meter hoge houten
windmolens in windpark Fägremo in Zweden.
Met hout kun je dus duurzame en krachtige
constructies maken. Ondanks deze successen is er
ook twijfel over hout.

Hout voor de toekomst
„Voor sommigen is hout een bouwproduct met
nostalgie. Vanuit dat oogpunt ziet men nog niet
de waarde voor de toekomst. Ook de angst voor
brand speelt soms mee, maar hout is juist veel
veiliger dan, bijvoorbeeld, staal. Staal gaat
smelten en daardoor verzwakt de constructie die
vervolgens instort. Hout zorgt voor een hitteschild
van houtskool. De oppervlakte verkoolt, de kern
blijft lang stevig. Dat geeft meer tijd voor
evacuatie. Bij brand wint hout.”
Is hout niet onderhoudsgevoelig? „Ik bouw boten,
ongeverfd, die met nieuwe
verduurzamingstechnieken zonder onderhoud
rustig 25 jaar in het water kunnen blijven liggen.”

Hout kon niet in verschillende richtingen gebogen
worden. Dankzij Roelof kan hout dat nu ook. Met
zijn nieuwe techniek gaat er een nieuwe wereld
van mogelijkheden open. „Hout is klaar voor de
toekomst.”

Hout buigen in meerdere richtingen
„Als tiener ben ik in de scheepsbouw aan het werk
gekomen. Hout en schepen werden mijn grote
liefde. Ik had ook veel vragen over de wijze
waarop hout verwerkt werd. Het kon efficiënter,
naar mijn mening, en ik zag dat er veel hout als
afval verloren ging. Toen mijn vragen hierover in
Nederland niet meer beantwoord konden worden,
ben ik naar Scandinavië verhuisd om daar te
werken en veel te leren.” 
Terug in Nederland werd Roelof zelfstandig
scheepsbouwmeester van houten schepen. Zijn
liefde voor schepen, hout en innovatie leverde

mooie projecten op. Nu is Roelof bezig met de
volgende stap in houtbewerking: platen buigen in
meerdere richtingen.
„Hout in één richting buigen kan wel, maar dat is
een omslachtig werk waarvoor eerst een mal
gemaakt moet worden. Ik wilde houten platen
maken zonder mal en die je bovendien  in
verschillende richtingen kunt buigen.”
Roelof ontdekte dat bedrijven en universiteiten
deze mogelijkheid nog niet hadden onderzocht.
„Het hout moet niet alleen meerdere vormen
kunnen hebben, maar ook zijn kracht behouden.
Het moet functioneel zijn. De platen moeten sterk
genoeg zijn om er middelgrote bedrijfsvaartuigen,

zoals vissersschepen, van te kunnen maken. Met
mijn vinding kan dat”, zegt Roelof tevreden.
Zijn zoektocht bracht hem in contact met diverse
bedrijven. Kennis die hij daarmee opdeed wist hij
op een slimme wijze toe te passen. „Ik heb in de
avonduren hele systemen zitten uitdenken en
uiteindelijk viel het kwartje. Daarna kwam het
aan op uittesten en aanpassen.”
Inmiddels heeft Roelof enkele dubbelgebogen
houten platen gemaakt. „Op de millimeter
nauwkeurig en zonder mal.”
„Overal waar sterke en gebogen constructies
nodig zijn zoals in de architectuur, kunstprojecten
en publieke werken gaat dit materiaal gebruikt
worden, daar ben ik zeker van.”

Wie wil meedoen?
„De productie van dubbelgebogen hout is
specialistenwerk, maar met behulp van Smart
Industry  kunnen platen relatief eenvoudig op
maat gemaakt worden voor verschillende
afnemers. Misschien is dit iets voor
geïnteresseerde bedrijven om daar in te
investeren.”
„Ik ga mensen motiveren om mee te denken.
Vanuit de liefde voor dit product vind ik het
namelijk zonde dat dit in mijn werkplaats blijft
liggen. Dit moet de wereld in. Hier moeten meer
mensen van kunnen profiteren.”
„Ik heb altijd samengewerkt, geleerd van en met
derden. Met gebundelde kennis kom je verder.
Ook nu, bij het zetten van een volgende stap met
deze vinding, blijf ik die samenwerking aangaan.
Ik vraag mensen met ideeën en ondernemerszin
contact op te nemen. Vooral ook jonge mensen
nodig ik uit. De jeugd heeft immers de toekomst.
Net als hout, dat nu ook nog dubbelgebogen kan
worden.” 

www.roelofunderweis.eu

„Dit moet de tijd van hout zijn”, zegt Roelof van der Werff van Roelofunderweis.
„We hebben met milieuproblemen te maken en hout kan een groot deel van de
oplossing zijn. Het is een herwinbare grondstof, het neemt CO2  op  en het is
bovendien isolerend. Met de nieuwe verwerkingstechnieken is onderhoud
nauwelijks nodig. Ook dat is een ontlasting voor het milieu. ”
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