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Bij de ontwikkeling van een nieuwe generatie wegmeubilair heeft De 
Verschilmakerij de samenwerking gezocht met Van Swaay Duurzaam Hout. Het 
familiebedrijf en hofleverancier van Swaay kent een geschiedenis van ruim 130 jaar 
en is in Nederland toonaangevend op het gebied van duurzaam hout en natuurlijke 
houtverduurzaming. Hout dat tweemaal langer meegaat dan de groeiperiode van 
een boom wordt ingezet voor beeldvernieuwende duurzame innovaties in de 
openbare ruimte. Langs wegen, straten, op pleinen en langs waterwegen werken we 
met het toepassen van hout aan het behalen van de klimaatafspraken. Het 
terugdringen van fossiele grondstoffen, het inzetten van biobased materialen en de 
noodzaak tot circulair materiaalgebruik. 

Om de wereld leefbaar te houden moeten we overstappen van eindige (“lineaire”) 
grondstoffen naar materialen die “oneindig” kunnen worden ingezet oftewel 
“circulair” zijn. In een circulaire economie zijn er twee grondstofstromen: de bio-
cycle en de techno-cycle. De bio-cycle bestaat uit biobased grondstoffen die 
doornatuurlijke groei worden verkregen en biologisch afbreekbaar zijn. Materialen 
uit de bio-cycle zijn, indien duurzaam geteeld, volledig circulair en leggen vaak meer 
CO2 vast tijdens de groei dan dat wordt uitgestoten tijdens productie en gebruik. 
Materialen uit de techno-cycle kunnen soms worden gerecycled hetgeen vaak 
gepaard gaat met veel energiegebruik en daarmee hoge CO2-uitstoot.

Toonaangevend in duurzaam hout



Bewustwording

Accoya® gemodificeerd hout

Nobifix® naaldhout

Angelim Vermelho hardhout

Met de toepassing van hout en houtconstructies in de buitenruimte werken we 
zichtbaar aan een andere wereld. De duurzame uitstraling van hout draagt bij aan 
bewustwording en voegt daarnaast beeldkwaliteit toe aan de openbare ruimte en 
het wegbeeld.

Voor de productie van houten wegmeubilair past De Verschilmakerij een drietal 
biobased (hout)materialisaties toe.

Accoya® gemodificeerd hout is uitgegroeid tot dé norm voor de houtindustrie als 
het gaat om prestaties en duurzaamheid. Geen enkel ander hout biedt dezelfde 
combinatie van duurzaamheid en stabiliteit. Duurzaam geproduceerd en met een 
lage CO2-voetafdruk, draagt Accoya® actief bij aan een circulaire, biobased 
economie en kun je er definitief het verschil mee maken. 

Nobifix® producten zijn gemaakt van Europees naaldhout en hebben een hele 
lange levensduur. Minimaal net zo lang als dat van tropisch hardhout en thermisch 
gemodificeerd hout. Bovendien is het bewezen veilig voor mens, dier en milieu, 
eenvoudig verwerkbaar, reukvrij en geeft het niet af. Dat maakt Nobifix® producten 
ook zeer geschikt voor toepassing in de (openbare) buitenruimte. Nobifix® 
producten worden op natuurlijke wijze verduurzaamd, hebben een uitmuntende 
duurzaamheid, zijn insect- en schimmelbestendig en zijn onderhoudsarm. Nobifix® 
is door onze partner Van Swaay Duurzaam Hout ontwikkeld met een speciale 
houttechnologie, waarbij er wordt gewerkt met antistoffen uit de natuur. Deze 
antistoffen worden onder hoge druk in het hout geperst, waardoor er 
houtmodificatie plaatsvindt. Dit maakt het hout bestendig tegen aantasting. Het 
hout dat hiervoor gebruikt wordt, is uitsluitend afkomstig uit gecertificeerde en 
duurzaam beheerde Europese bossen. Nobifix® producten gaan langer mee dan de 
groeiperiode van een boom.

Angelim Vermelho is een hoogwaardige 
hardhoutsoort uit Zuid-Amerika. Het hout 
heeft duurzaamheidsklasse 1 en komt 
uitsluitend uit duurzaam beheerde FSC 
gecertificeerde bossen. Met name de 
enorme sterkte van Angelim Vermelho 
maakt dat het veel wordt toegepast in de 
grond-, weg- en waterbouw. Het hout is 
bestand tegen de zwaarste 
weersomstandigheden. Een uitgebreide 
windbelastingstest heeft concreet 
aangetoond dat Angelim Vermelho onder de 
zwaarste omstandigheden als 
verkeerskundige draagconstructie kan 
worden toegepast. De levensduur van deze 
houtsoort bedraagt 35 jaar. Bijzonder is dat 
Angelim Vermelho vanuit een formeel 
aantoonbaar duurzaam bosbeheer bij Van 
Swaay Duurzaam Hout wordt aangeleverd.

Accoya® hout heeft een gegarandeerde levensduur van 50 jaar en 25 jaar met 
grondcontact en is zelfs daarna nog volledig herbruikbaar. Via een proces genaamd 
acetylatie, is het Accoya® hout in staat om rot te weerstaan in de meest uitdagende 
GWW-toepassingen en daarmee tientallen jaren sterk te blijven. Dat is de reden 
waarom grond, -weg en waterbouw toepassingen 25 jaar garantie tegen rot krijgen, 
terwijl de verwachte levensduur minimaal 60 jaar is. Uitgebreide veld- en 
laboratoriumtesten, die al decennia worden uitgevoerd via onafhankelijke laboratoria 
zoals SCION of Stichting Hout Research (SHR) in Wageningen hebben geresulteerd 
in Accoya® hout dat is geclassificeerd als duurzaamheidsklasse 1 (volgens BS 8417.) 

Accoya® hout heeft ook de 
allerbeste milieuprestaties, zoals het 
verwerven van Cradle to Cradle®-
certificering op het onwaarschijnlijke 
hoge “Gold-niveau” en zelfs de 
toekenning van het “Platinum- 
niveau” voor de categorie Material 
Health. Het hout komt uit 
aantoonbaar duurzaam beheerde 
bossen en is FSC® gecertificeerd.
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Duurzaam hout wegen, straten, pleinen en vaarwegen

Bermpalen/reflectorpalen, hectometerpaaltjes, flespalen, masten voor 
verkeersregelinstallaties en bewegwijzering, lichtmasten en haltepalen voor het 
openbaar vervoer. Voor elke toepassing hebben we een geschikte houtsoort en 
kunnen we een standaardproduct leveren of project specifiek engineeren en 
produceren. Samen met het houttechnologie-laboratorium van Van Swaay 
Duurzaam Hout komen we tot oplossingen die het verschil maken. Al ons houten 
wegmeubilair is prima te combineren met bijvoorbeeld verkeersborden, 
bewegwijzering en hectometerbebording van rijstvlies of gerecycled kunststof. Voor 
verkeersregelinstallaties hebben we inmiddels de eerste combinatie ontwikkeld met 
een verkeerslichtarmatuur van rijstvliescomposiet. Wij denken graag met je mee om 
samen tot een zo duurzaam mogelijk eindproduct te komen. Door te kiezen voor 
Accoya. Nobifix of Angelim Vermelho draag je direct bij aan een biobased circulaire 
economie, gebaseerd op hernieuwbare materialen.

Meer informatie over houten wegmeubilair?

Wij vertellen je graag meer over de productie, het gebruik en de duurzame 

voordelen van de verschillende soorten houten wegmeubilair.

Neem contact op via info@deverschilmakerij.nl
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