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Vakmensen onder elkaar. Zo voelt het als we werken
met professionals als u. Met hoveniers, klusbedrijven en
aannemers die de buitenboel aanpakken voor hun klanten en
daar hout voor nodig hebben. Want u weet alles van tuinen
en wij van houtconstructies. Samen maken we het buiten
beter en mooier.

Van beschoeiing tot vlonders en van schuttingen
tot schuren en muurbekleding: wij leveren u de
palen, balken en planken uit onze voorraad. Ruw of
geschaafd, in de beste kwaliteit, de juiste soort en de
juiste maat. En vooral op het moment dat u ze nodig
heeft. Zie ons als de collega die in de tuin het juiste
stuk hout aangeeft, precies als een van uw mannen
zijn vrije hand uitsteekt. Wij begrijpen elkaar.

En we willen ook elk buitenproject begrijpen. Daarom
stellen we u vragen. Voor ons houdt het namelijk
niet op bij hout. We adviseren over constructies,
maken nauwkeurige tekeningen in 3D, frezen sterke
houtverbindingen en leveren complete pakketten op
maat. Wij leggen de lat hoog, omdat we weten dat u
dat ook doet. Daarom begrijpen we elkaar.

“WIJ LEGGEN DE LAT
HOOG, OMDAT WE WETEN
DAT U DAT OOK DOET.
DAAROM BEGRIJPEN WE
ELKAAR.”

DIENSTVERLENER IN HOUT
Palen, balken en planken voor boeren uit de buurt van Zoetermeer: zo begon het ooit. In
1995 nam de familie Van Dorp deze lokale houthandel over en bouwde die uit tot volwassen
leverancier van hout voor buitentoepassingen. Eerst voor particulieren en later steeds meer
voor de zakelijke markt. Met een groot terrein vol voorraadloodsen en vaklui in dienst die
kopmaten op het oog herkennen en de mooiste zwaluwstaartverbindingen frezen. Inmiddels is
Van Dorp Hout een begrip: een dienstverlener in hout met klanten uit de wijde omtrek.
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ER IS HOUT
EN HOUT
Hout leeft. Precies daarom maakt het uit
welke houtsoort u kiest, waar dat hout vandaan komt
en hoe het zich gedraagt. Onze vakmensen weten dat.
Ze laten u met liefde de grote voorraad zien met
de gekste kopmaten en allerhande lengtes.

“ONZE
VAKMENSEN
WETEN
DAT”
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HOUT UIT
DE HELE WERELD
Een boomsoort alleen zegt weinig. Het gaat om waar die boom stond. Bodemgesteldheid en het klimaat bepalen hoe elke boom groeit. Als die precies in het
goede tempo verdikt, krijg je palen, balken en planken die steviger zijn en minder
snel uitzetten en krimpen. Met kleinere jaarringen en kleinere kwasten.
Daarom halen we ons eikenhout vooral uit Frankrijk, vuren uit Zweden en
Wit-Rusland, angelim vermelho uit Brazilië, bangkirai uit Indonesië, lariks en douglas uit Duitsland en azobé uit Afrika. Natuurlijk, dat maakt ons niet altijd de allergoedkoopste. Voor ons telt kwaliteit, zodat u en uw klanten niet alleen morgen,
maar de komende jaren trots zijn op hun tuinproject.

VRAAG NAAR ONZE FSC® OF
PEFC GECERTIFICEERDE PRODUCTEN.

KOPLOPER IN KOPMATEN
Voor uw tuinproject wilt u passende kopmaten en lengtes die vragen om zo min
mogelijk verzagen. Dat komt mooi uit, want
wij hebben een fascinatie voor kopmaten: u
vindt er bij ons tientallen op voorraad. Ook
nog eens in meer lengtes dan u verwacht.
We weten het: niets is zo fijn als een paal,
balk of plank die past.

ZAAGAFVAL OP VAKANTIE?
Bomen zagen tot palen, balken en planken
gebeurt in de landen waar de bomen gerooid worden. Bij de bron dus. Dat kunnen
we onze vaste leveranciers uit de hele wereld wel toevertrouwen: ze zijn net zo precies als wij. Zo voorkomen we ook dat we
tonnen zaagafval over de aardbol transporteren: een zinloos en zeker geen duurzaam
idee. Zaagafval hoeft niet op vakantie.
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“WE
BEGRIJPEN
ELKAAR”
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SCHUTTINGEN
Nederland, schuttingland. We willen allemaal onze buitenboel afbakenen. Met hout
kan dat op een mooie, natuurlijke manier.
Wij hebben een keur aan schuttingpalen en
schermen die samen de scheidswand vormen die het beste past bij uw project. Van
hardhout tot vuren en grenen. Van horizontaal tot verticaal en van dopheidematten tot
rietplaten. Allemaal in de gangbare maten
of in de maat die u ons doorspeelt.

“HET RESULTAAT:
EEN DUURZAAM EN
STOER SAMENSPEL
VAN NATUURLIJKE
MATERIALEN”

BETON ALS BASIS
In en op de grond zijn houten schuttingen
het meest kwetsbaar. Wilt u meer zekerheid, dan is de combinatie van beton en
hout slim. We hebben een serie betonpalen
met en zonder sleufsysteem, betonnen onderplaten als beschoeiingsschot en betonnen
afdekkappen. Tussen die betonconstructie
zijn alle denkbare houtschermen te zetten.
Het resultaat: een duurzaam en stoer samenspel van natuurlijke materialen.

BESCHOEIING & VLONDERS
Hout en water: samen leveren ze mooie Nederlandse plaatjes op. Begint uw project aan
de waterkant, dan staan we naast u met al het hout voor damwanden en beschoeiingsschotten, compleet met liggers, gordingen en de draadeinden om ze te verankeren. Hetzelfde geldt voor de juiste maat paaltjes en allerlei soorten dekdelen voor vlonders. We
hebben alles wat nodig is voor de beste harmonie tussen hout en water.

DE KUNST VAN COMBINEREN
Wij zij houtmensen. Van oudsher. Wel
houtmensen die met de tijd meegaan en
ook kijken naar composiet en kunststof.
Vooral in de combinatie schuilen voordelen: hout geeft stevige constructies en
kunststof brengt duurzaamheid.
Hout is stijf en kan in de breedte krimpen

8

W W W. VA N D O R P H O U T. N L

en uitzetten, niet in de lengte. Ideaal om
mee te bouwen. Composiet en kunststof
is elastisch en kan in de lengte bewegen.
Daarom is zeker wat te zeggen voor bijvoorbeeld onderhoudsvriendelijke kunststof
dekdelen op houten vlonderpalen. We
leveren dan ook veel composiet en kunststof: snel en zelfs in kleine hoeveelheden.

SCHUREN &
OVERKAPPINGEN
Een eenvoudige overkapping, een handig fietsenschuurtje of een geïsoleerd
gastenverblijf met deuren, ramen en een veranda: het kan van hout. Wij leveren
alle prefab onderdelen op maat voor uw bouwtekening. Of we maken het u nog
een slag makkelijker met een gedetailleerd ontwerp op basis van uw wensen. Als
u zover bent, brengen we het hele bouwpakket schoon, droog en compleet met
ijzerwaren naar uw projectplaats.

3D: ZIEN IS GELOVEN
U kent uw klanten: ze willen zien wat ze
krijgen. Er thuis aan de keukentafel een gevoel
bij hebben, voordat ze hun handtekening zetten.
Een ontwerp in 3D helpt daarbij. Ze zien hoe
een houtsoort het aanzicht bepaalt, kunnen hun
schuur vanuit elke hoek bekijken en binnenin
een blik werpen. Voor u is ons 3D-ontwerp
een genummerd overzicht van alle materialen
en een praktische bouwtekening ineen. Zo’n
ontwerp levert dus tevreden klanten én tijd op.

AMBACHTELIJKE VERBINDINGEN
Soms staan onze vakmannen in de
werkloods ineens minutenlang rond een
bijzondere zwaluwstaartverbinding. Ze kijken
dan trots naar het freeswerk en naar elkaar.
Bij Van Dorp Hout houden we gewoon van
die mooie, ambachtelijke verbindingen.
Zwaluwstaart, pen-gat, halfhouts: onze
mannen scheppen eer in elke millimeter.
Mooi inderdaad. En bovendien ook nog eens
oersterk in constructies.
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AANGEKLEDE MUUR
Vraagt het bakstenen muurtje van een
berging om een bekleding met rabatdelen?
Kan de gevel van een bijgebouw een houten
jas gebruiken? Ook voor muurbekleding
leveren we wát u wilt en wannéér u wilt.
Zoals met al ons hout, eigenlijk.

PRAKTISCHE PLATEN
Underlayment, betonplex, MDF, multiplex:
Voor het binnenwerk van bouwsels, als
boeidelen of voor vijverranden heeft u soms
plaatmateriaal nodig. Daarom hebben we
ook dat breed op voorraad in afmetingen
die u goed van pas komen.

HET VEREISTE IJZER
Smal, maar superdiep: dat is ons
assortiment ijzerwaren. Schroeven en
slotbouten hebben we bijvoorbeeld van 3
tot 40 centimeter. Hetzelfde geldt voor verf,
olie, beits en teer. We hebben wat u nodig
heeft en daar gaat het om. Wat we maar
willen zeggen: we begrijpen elkaar.
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“WAT WE MAAR
WILLEN ZEGGEN:
WE BEGRIJPEN
ELKAAR”

Deze brochure is gedrukt op papier gemaakt van gerecycled materiaal.
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LAAT U INSPIREREN
EN ADVISEREN!
Van Dorp Hout B.V. // Voorweg 153 // 2716 NJ Zoetermeer // T 079-3512578 // E info@vandorphout.nl
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