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Zinsbegoocheling
Hoe kan het dat een nagelnieuw parket het patina van een oude boerenvloer draagt?
Of dat een nieuwe steigerhouten tuinbank zo van de bouwplaats lijkt te komen?

W
IRENE OVERDUIN

Waar je ook kijkt: steiger-
hout. Op terrassen, in
voor- en achtertuinen,
op speelplaatsen, in

showrooms, kantoren, woon- en
slaapkamers. Overal stoer, gebutst
steigerhout. Er zit zelfs nog een beet-
je cement op.

De vraag overtreft het aanbod
ruimschoots. Maar geen probleem,
daar zijn oplossingen voor. De ‘ge-
bruikte steigerplanken’ van de
Praxis bijvoorbeeld, zijn gegaran-
deerd nep. ,,Met ‘gebruikt’ bedoelen
wij dat de afwerking de looks van ‘ge-
bruikt’ heeft’’, verklaart de consu-
mentenafdeling van de Praxis. Op
de bouwplaats zijn ze nooit geweest,
zegt ze eerlijk.

Steigerplank.com, een van de
grootste handelaren in het genre,
bedacht een andere uitweg: ,,We stu-
ren nieuwe planken naar bouwbe-
drijven. Na een tijdje krijgen we ze
gebruikt terug.’’

Lukraak nieuwe steigerplanken in
een weiland pleuren, cement er op
en een flinke tijd laten liggen was
een methode die Branko Westra ooit

met eigen ogen zag.
Westra is eigenaar-directeur van

Trivec in Sumar. Je zou kunnen zeg-
gen dat zijn bedrijf gespecialiseerd is
in foptechnieken, maar dat is te kort
door de bocht.

Tricvec bouwt machines die extra
eigenschappen toevoegen aan hout,
bamboe, kurk en beton. Meestal ge-
beurt dat met behulp van coatings -
lak, verf, beits, lijm of olie. Die be-
schermen, verduurzamen, impreg-
neren of kleuren het materiaal.

Schijnbaar verouderen kan dus
ook. Westra wil best uitleggen hoe
het werkt. Hij neemt ons mee naar
de nieuwe parketproductielijn die
zijn team bouwt voor een Zweedse
opdrachtgever, een 60 meter lange
trukendoos. Om de paar meter staat
een bijzonder bewerkingsmechanis-
me. ,,Kijk, deze schuurt.’’ Hij loopt
een meter. ,,Deze borstelt.’’ Nog een
meter: ,,Deze sprayt.’’ En dit hier is
een crosscutter.’’

Een crosscutter is een schuurband
die slijtstrepen aanbrengt. Dan zijn
er nog de walsen, de luchtdrogers, de
UV-stralers en het infraroodstation.
In een paar minuten kan deze pro-
ductielijn een jonge blanke plank

omtoveren tot een doorleefde grijs-
aard. Hoewel de lijn perfect is toege-
rust voor een glansrol in de de we-
reld van de gedroomde authentici-
teit, is voor deze machine een voor-
namere toekomst weggelegd. Dit
werkpaard gaat ervoor zorgen dat er
tien keer zoveel parketplanken uit
een eik gehaald kunnen worden.

Westra licht toe: ,,Het is een duur-
zaamheidsverhaal. Vroeger had je
vloeren van massief eiken. Maar een
eik heeft zeker honderd jaar nodig
om volwassen te worden. Dus ont-
stond het gebruik om een snelgroei-
ende houtsoort te bedekken met een

dunne laag eik: lamelparket. Toch
was die laag nog 4 tot 6 mm dik. On-
ze klant heeft nu een methode met
een speciale harstechniek ontwik-
keld waarin het met slechts 0,6 mm
kan. Daar is deze lijn voor.’’

Westra zit vaak eerste rang als op-
drachtgevers weer iets nieuws heb-
ben bedacht, want ze komen hun
vondsten testen in het Experience
Center van Trivec. De rekken in het
lab liggen vol zinsbegoocheling. Be-
ton dat oogt als lijsteen, metaal met
houtuitstraling, hout met metaal-
uitstraling, nagelnieuwe planken
die op juthout lijken.

Niet alles haalt de woon- of hob-
bywinkel. ,,Een tijdje terug kwam
hier iemand die uit avocadopulp
planken had gemaakt. Wij hebben
die gecoat met een houtstructuur.
Niks meer van gehoord.’’

Nieuw kun je op oud laten lijken,
maar omgekeerd kan ook: oud
wordt weer als nieuw. Daar is Westra
misschien nog wel enthousiaster
over. ,,Dit was wit. Het zat in een
kantoorpand in Duiven’’, zegt hij
over een zwart stuk systeempla-
fond. De nieuwe eigenaar vond het
zonde om het plafond weg te gooien
en kwam met het idee om het te
spuiten. Wij hebben het hier door de
wals gehaald. Prachtig toch, zo’n
zwarte coating.’’

Gretig: ,,Volgens mij kun je er wel
een bedrijfje van maken.’’ Onderne-
mende geesten met sympathie voor
recycling mogen zich bij hem mel-
den.

Zelf heeft hij de handen vol aan
Trivec. Het is alle hens aan dek om
de Zweedse opdracht op tijd af te
krijgen. Volgende week al moet de
grootste opdracht in de geschiede-
nis van het bedrijf op drie trailers de
grens over.

Vec Sumar
Vec in Sumar is sinds 2004 actief en
heeft een jaaromzet van 2,5 miljoen
euro. Het bedrijf ontwikkelt en bouwt
samen met partnerfirma Acowood
machines en productielijnen voor
opdrachtgevers die materialen op een
speciale manier gecoat willen heb-
ben. Vaak gaat het om zeer specifieke
(niche)wensen waarvoor veel kennis
nodig is. Ongeveer 70 procent van de

omzet haalt Trivec buiten Nederland.
De lijnen zijn modulair ontworpen
zodat ze makkelijk zijn uit te breiden
of in te krimpen. Het eigen team telt
negen man. ,,Klein maar flexibel, dat
geeft ons een voorsprong op grotere
spelers in Italië en Duitsland.’’ Vec
werkt samen met Acowood, in het-
zelfde pand, onder de merknaam
Trivec.
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