
14 TIMMERFABRIKANT | APRIL 2021

1

‘Hout mag weer gezien 
worden’
Dekker Hout ziet belangstell ing matte gevelbekleding groeien

TEKST EN FOTO’S  Kees de Vries

Na een periode van onbehandeld of dekkende behandeling, ziet Dekker Hout de markt weer 

terugkeren naar (semi) transparante afwerkingen. Vooral op gevelbekledingen. Een zoektocht 

naar het optimale systeem bracht “misschien wel de grootste schilder van Nederland” bij 

AkzoNobel/Sikkens Wood Coatings. Deze werkte net aan de introductie van Cetol WF 

9830-03-05: een waterverdunbaar, transparant, extreem mat beitssysteem. Het paste naadloos 

op Dekker’s wensen.

THEMA      VERF EN LIJM   
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Gemodificeerd
De vraag naar duurzame constructies leidt momenteel tot een 

verhoogde vraag naar houten gevelbekleding, zo merkt 

Dekker Hout. Robbert Jan Dekker: “Wie naar een bouw-

plaats gaat ziet meer en meer houten gevelvlakken opdoemen. 

Zelf verkopen we circa 95 procent houten gevelbekleding en 

zo’n 5 procent composiet. Overigens ook een niet te 

onderschatten product. Voor terrassen en loopdekken heeft 

composiet een tijd lang het hout min of meer verdrongen.”

Dekker vervolgt: “Wat de klant inmiddels aan de gevel niet 

wil is merbau en meranti met transparante aflak met een 

glinstering. Het moet zo mat en natuurlijk mogelijk. Aflakken 

met een dekkend systeem is ook voorbij. Hout moet 

ademen.” Dekker focust zich voor het ‘zichthout’ aan de gevel 

vanwege de stabiliteit vooral op gemodificeerd hout. “De 

hoge western red cederprijs schrikt af. Zelf zijn we voor dat 

segment in het yellow ceder gegaan. Gemodificeerd hout 

(zoals radiata pine) is qua duurzaamheid en stabiliteit een van 

de mooiste houtsoorten en bovendien door een gebrek aan 

kwasten dat gemodificeerd vuren en grenen kenmerkt, zoveel 

strakker af te werken.” Ook heeft Dekker geveldelen van 

thermisch gemodificeerd fraké, ayous en (jonghout) cambara 

in het assortiment. 3

2

Dekker Hout (Den Haag en Vianen) is één van de grootste 

houtbewerkers van Nederland. Wat wellicht minder bekend 

is, is dat bij die positie ook hoort dat de onderneming een 

van de grootste schilders van Nederland is. “Al was schilde-

ren bij ons voornamelijk beperkt tot gronden”, aldus 

directeur Robbert Jan Dekker. “En gronden en aflakken zijn 

twee verschillende dingen.” Bij de rondgang oogt de hal 

met grondstraten en vacuümcoaters imposant. Speciaal voor 

de afwerking van onder andere geveldelen, maar ook andere 

producten zoals plinten, is in een andere hal een complete 

aflaklijn Makor spuitcabines en droger toegevoegd.

1 De gedraaide batch van de ene dag, is de volgende dag 

klaar voor de tweede behandeling. In de praktijk krijgen 

de geveldelen vier doorgangen door de lakstraat om de 

 garantie van tien jaar te kunnen geven.

2 Dekker Hout heeft een indrukwekkende hal voor het 

 gronden van houten producten. 

3 Robbert Jan Dekker (l) en Rogier l’Abée van AkzoNobel/ 

Sikkens Wood Coatings. 
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Sikkens
Op zoek naar een extreem mat afwerkingssysteem stak de 

onderneming zijn licht op bij AkzoNobel/Sikkens Wood 

Coatings. Rogier l’Abée, accountmanager en toevallig ook 

plaatsgenoot van Dekker Vianen, kwam met een nieuw 

product dat specifiek voor dit doel is ontwikkeld: Cetol WF 

9830-03-05. Deze waterverdunbare transparante tussen- en 

toplaag voor houtconstructies (binnen en buiten) legt een 

dunne, c.q. gemiddelde laagdikte op het hout om het 

natuureffect-lazuur met oilfinish karakter van de houtstruc-

tuur te benadrukken. Daarbij is het in diverse kleuren 

beschikbaar volgens de kleurenkaart Joinery Color Classics 

en uit de Never Ending Impressions. “Alle beitskleuren 

kunnen met elkaar worden gemengd”, aldus l’Abée. “De 

optische indruk van de individuele beitstinten is verschil-

lend op de diverse ondergronden en laagdiktes. Het is 

daarom aan te raden vooraf een test te verrichten op het te 

behandelen hout.” Middel tot sterk gepigmenteerde 

beitskleuren zijn weersbestendiger dan weinig gepigmen-

teerde kleuren. Bij houtsoorten die rijk zijn aan inhoudstof-

fen zoals eik, lariks of tropisch hout kunnen weersinvloeden 

tot verkleuringen leiden. Bij geforceerde droging (40 ºC) is 

de semi-filmvormende beits in circa 30 minuten stofdroog, 

in 60 minuten schuurbaar en na circa een tot twee uur 

overschilderbaar. Dekker heeft min of meer de 

productprimeur. 

Timmerindustrie
De nieuwe bewerking bij Dekker Hout Vianen is ook als 

service gedacht naar houtskeletbouwers en houtbouwers. 

Dekker: “Waar we voorheen alleen raam-, kozijn- en 

traphout leverden. Zie je nu een enorme ontwikkeling van 

de fabricage van kant-en-klare gevelelementen en daarmee 

gevelbekleding. We hebben zelfs een aantal gevelprojecten 

kunnen scoren op basis van de schaarste aan metselaars.” 

Garantie
De houten gevel is een tijdlang onbehandeld toegepast. “Dat 

kwam in de meeste gevallen bij de architect vandaan. Maar 

niet iedereen blijkt vergrijsd hout te kunnen waarderen. En 

als bewoners zelf met de verfpot aan de slag gaan, schiet je je 

doel voorbij.” Momenteel kiest vanwege het onderhoud een 

minderheid van de opdrachtgevers voor fijnbezaagd hout 

met een dekkende afwerking. Dekker: “De ontwikkelingen 

in verven en beitsen is ongelofelijk goed geweest. De 

onderhoudsintervallen zijn aanmerkelijk opgerekt. De 

toepassers weten dat, maar de markt nog onvoldoende. We 

geven, vaak tot verbazing van de klant, inmiddels achttien 

jaar garantie op dekkende systemen. Daarmee kijken ook 

partijen als woningbouwcorporaties voor wie onderhoud 

een belangrijke kostenpost is, weer met andere ogen naar 

hout.”  Vanwege de groeiende populariteit van hout kiezen 

ook steeds meer opdrachtgevers en ontwerpers ervoor het 

hout zowel in uitstraling als kleur intact te laten. Daarbij 

sturen wij aan de ene kant zoveel mogelijk op met een 

semi-filmvormende beits op voorvergrijsd hout. Wie de 

houtkleur wil behouden kan nu kiezen voor een heel pallet 

aan semi-filmvormende beitsen in de range van bijna 

transparant tot meer gepigmenteerd tot bijna een 

zwart-ademende beits.” Op die semi-transparante afwerkin-

gen biedt Dekker een garantie van tien jaar aan. “Goed 

omschreven garanties geven de klant houvast en vertrouwen 

in het product dat je levert.” 

AkzoNobel/Sikkens ontvangt inmiddels veel belangstelling 

voor genoemd Cetol WF 9830-03-05. 
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4  Gemodificeerde 

 geveldelen (hier 

 thermisch fraké) 

 winnen aan 

populariteit.

5 In de eigen  toon - 

zaal is de grote 

 verscheidenheid 

aan geveldelen 

zichtbaar.

6 Een aflakstraat 

van Makor. Naast 

raam-, kozijn- en 

traphout  ontwikkelt 

Dekker zich ook 

tot  leverancier 

van  geveldelen 

voor kant-en-klare 

gevelelementen. 
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