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Afrastering en palenrij
- Houtsoorten afrastering rond: 
 naaldhout, cloeziana, kastanje en
 robinia
- Houtsoorten afrastering 
 vierkant: H2H®, naaldhout, lariks,
 robinia, (tropisch) hardhout, 
 cloeziana en Accoya®

- In diverse afmetingen leverbaar

Een toepassing van H2H®-damwand-
planken met Hollands Hout in haar eigen 
natuurlijke omgeving.
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Hout: dé circulaire grondstof
Producten van Van Swaay Duurzaam 
Hout zijn duurzaam en dragen bij
aan de reductie van CO2 uitstoot. 
Daarnaast kunnen alle producten
voor en na de gebruikersfase dienen 
als een circulaire grondstof.
✔ 100% recyclebaar
✔ Verantwoord bosbeheer door 
 FSC® en PEFC
✔ Superieure LCA door gesloten 
 cyclus
✔ Draagt bij aan C02 reductie
✔ Oneindige levensduur

Van Swaay Duurzaam Hout levert diverse houtoplossingen en -producten voor 
allerlei toepassingen in de grond-, weg- en waterbouw sector. Daarbij werken 
we met dé circulaire grondstof: hout. Door hout toe te passen dragen we bij 
aan de reductie van CO2. Enkele toepassingsmogelijkheden:

Steigers
- Houtsoorten dekdelen: 
 naaldhout, (tropisch) hardhout 
 en Accoya®

- Houtsoorten palen: naaldhout, 
cloeziana, (tropisch) hardhout en

 H2H®: Nederlands naaldhout uit 
 de bossen van Staatsbosbeheer 
 gecombineerd met (tropisch) 
 hardhout of Accoya®

- Palen, (dwars)liggers, schoren, 
 dekdelen en andere houten toe-
 behoren zijn in diverse afmetingen
 en houtsoorten leverbaar
- Dekdelen kunnen ook  
 geprofi leerd worden geleverd

Gordingen
- Houtsoorten: naaldhout en 
 (tropisch) hardhout
- In diverse afmetingen leverbaar
- Met liplassen en desgewenst 
 met vellingkanten

Hout Circulair
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BESCHOEIINGEN 

Beschoeiing: (combi)schotten
- Houtsoorten: naaldhout, robinia, 
 Accoya® en (tropisch) hardhout 
- Prefab: in diverse afmetingen en 
 op maat leverbaar
- Met grondkerend doek leverbaar
- Met overlapklamp leverbaar

Bezaagde en rondhouten palen
- Houtsoorten bezaagde palen:
 Accoya®, (tropisch) hardhout, 
 cloeziana, robinia, naaldhout en 
 H2H®: Nederlands naaldhout uit 
 de bossen van Staatsbosbeheer 
 gecombineerd met (tropisch) 
 hardhout of Accoya®

- Houtsoorten rondhout: robinia, 
 cloeziana en naaldhout
- In diverse afmetingen leverbaar

Prefab schotten worden vaak voorzien 
van overlapklamp om zo eenvoudig en
eindeloos de schotten te kunnen plaatsen.

- Te gebruiken bij de schotten of 
 als lichte paal-plank constructie 
 voor tijdelijke oeverbeschoeiing

Beschoeiing: damwanden
- H2H®: Nederlands naaldhout uit
 de bossen van Staatsbosbeheer 
 gecombineerd met (tropisch) 
 hardhout of Accoya®

- (Tropisch) hardhouten damwanden
- Naaldhouten damwanden
- In diverse afmetingen leverbaar
- Met trapeziumvormige messing
 en groef 
- Damwandplanken zijn te voorzien
 van zoeker aan groefzijde

Voor meer informatie over onze GWW
producten, verwijzen wij u graag 
naar onze website www.vanswaay.nl. 

Van Swaay Duurzaam Hout heeft veel mogelijkheden in de waterbouw. Wij 
beschikken over een eigen (schotten)timmerbedrijf, waardoor wij flexibel en 
snel kunnen schakelen. Telkens denken wij met u mee om een houtoplossing 
te vinden bij uw vraag. Enkele voorbeelden:



4 VAN SWAAY DUURZAAM HOUT

H2H®: DUBBEL BESPAREND

H2H®

    UNIEKE VOORDELEN H2H®

✔ Twee houtsoorten verbonden 
 door een oersterke vingerlas-
 constructie 
✔ Duurzaamheid van (tropisch)

hardhout of Accoya®

 gecombineerd met de gebruiks-
vriendelijkheid van naaldhout 

✔ Optimaal gebruik van Hollands 
Hout van Staatsbosbeheer

✔ Duurzaamheidsklasse 1
✔ Ecologisch verantwoord
✔ Besparing op tropisch hardhout
✔ Gunstige prijs ten opzichte van
 volledig gebruik van o.a. hardhout
 en kunststof
✔ Sluit aan bij de bouweisen en 

milieuwensen van deze tijd
✔ Cradle to Cradle gecertifi ceerd
✔ KOMO en FSC® gecertifi ceerd
✔ GIP garantie op de vingerlas
✔ Gaat minimaal 25 jaar mee

Duurzaam hardhout en naaldhout 
in één unieke combinatie. Dat is 
H2H® van Van Swaay. Voor
damwandplanken en palen bevindt 
het grootste gedeelte zich onder 
water en is het niet nodig hiervoor 
geheel tropisch hardhout of 
Accoya® te gebruiken, maar kan er 
gebruik worden gemaakt van naald-
hout. Door ervoor te zorgen dat de 
vingerlas van het H2H® product 
en het naaldhouten gedeelte zich 
onder water bevinden, vindt er 
geen rottingsproces plaats. De 
duurzaamheid wordt hierdoor dus 
bepaald door de levensduur van het 
hardhouten of Accoya® opzetstuk.

80% gebruik van naaldhout en toch 
een levensduur van minimaal 25 
jaar. Naast de damwandplanken zijn 
de H2H® palen ideaal te combineren 
met combischotten.

Wij maken optimaal gebruik van 
Hollands Hout van Staatsbosbeheer, 
ook in onze H2H® producten. Deze 
hernieuwbare grondstoffen zijn
dus beschikbaar in ons eigen land.
Het voordeel daarvan is dat het
vrijwel geen transportbelasting 
heeft met bovendien een minimale 
CO2 uitstoot als gevolg.

Al vele kilometers H2H® damwand zijn
in Nederland geplaatst, met succes. 
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ACCOYA®

Van Swaay Duurzaam Hout heeft 
met Accoya® een nieuwe en unieke 
productlijn voor de GWW-sector 
opgezet. Accoya® is door acetylatie 
gemodifi ceerd hout met tenminste
de levensduur van de beste tropische
hardhoutsoorten en kunststof. Al 
meer dan 80 jaar ervaring, onder-
zoek en praktijktesten wijzen uit dat 
Accoya® hout het meest toonaan-
gevende hightech hout ter wereld is.

Het komt uit verantwoord beheerde 
bossen, is FSC® gecertifi ceerd en 
de volledige Accoya® productie is 
Cradle to Cradle Gold gecertifi ceerd. 
Zowel bovengronds als in grond-/
watercontact vertoont het Accoya®

hout de hoogste duurzaamheid; 
duurzaamheidsklasse 1. Bovendien 
behoudt het zijn uiterlijke kenmerken
en heeft het nagenoeg geen 
onderhoud nodig.

Accoya® is geschikt voor tal van 
toepassingen, heeft in grond-/
watercontact een gegarandeerde 
levensduur van minimaal 25 jaar 
en bovengronds minimaal 50 jaar.

ACCOYA®: DUURZAAM, STABIEL EN ECOLOGISCH
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HV-BOOMPAAL: NATUURLIJK VERDUURZAAMD
Een boompaal is nodig voor ondersteuning van de groei voor jonge bomen. 
De meest kwetsbare plek voor invloeden van weer, wind en water is op de grens 
tussen grond en lucht. Daarom heeft Van Swaay de HV-boompaal ontwikkeld. 
Juist op de bodem-luchtgrens is deze paal licht verhit met een speciale 
rondbrandinstallatie, waardoor het hout op natuurlijke wijze verduurzaamd is. 
Dat verdriedubbelt de levensduur.

BOOMPALEN/AFRASTERINGENBOOMPALEN/AFRASTERINGEN

De HV-boompaal is in diverse afmetingen verkrijgbaar.
Een boompaal heeft een tijdelijke
functie als steun voor jonge 
aanplant. Het is vanuit economisch 
oogpunt belangrijk dat een boom-
paal voldoende levensduur biedt en 
niet vervangen hoeft te worden vóór 
de boom voldoende geworteld is. 
De extra lange levensduur van de 
HV-boompaal is voldoende om dit 
te voorkomen. Na de gebruiksfase 
is deze HV-boompaal in te zetten 
als biomassa. 

Op de grens van grond en lucht wordt 
de paal thermisch gemodifi ceerd. 
Het resulaat: drie keer zo lange 
levensduur!

AFRASTERINGEN: ULTRAFIX®

Na jaren van onderzoek en praktijktesten is onze nieuwe houttechnologie een 
feit; Ultrafi x®. De Ultrafi x® producten hebben een uitmuntende duurzaamheid, 
zijn insect- en schimmelbestendig, geven niet af en zijn onderhoudsvrij. Deze 
nieuwe houttechnologie is echt een wereldprimeur en een goed alternatief 
voor kunststof producten (levensduur > 25 jaar). Ons Ultrafi x® hout komt uit 
duurzaam beheerde bossen. Het resultaat: een mooi, betrouwbaar, duurzaam 
eindproduct. Ultrafi x® is bruikbaar voor onder andere (weide)afrasteringpalen 
en dekdelen. 

Na jaren van onderzoek en praktijktesten is onze nieuwe houttechnologie een 
 producten hebben een uitmuntende duurzaamheid, 

zijn insect- en schimmelbestendig, geven niet af en zijn onderhoudsvrij. Deze 
nieuwe houttechnologie is echt een wereldprimeur en een goed alternatief 

 hout komt uit 
duurzaam beheerde bossen. Het resultaat: een mooi, betrouwbaar, duurzaam 

 is bruikbaar voor onder andere (weide)afrasteringpalen 

 PAALSOORTEN
- Ultrafi x®

- Celfi x®

- Accoya®

- Kastanje
- Robinia
- Naaldhout

VAN SWAAY DUURZAAM HOUT
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H2S GELEIDERAIL/BUITENHOUT

Bermbeveiliging krijgt een natuurlijke uitstraling met de H2S geleiderail van 
Van Swaay. Deze combineert douglas hout en staal in één slimme oplossing. 
De H2S geleiderail bestaat uit een gecombineerde ligger van hout en staal, die 
in het midden wordt ondersteund door een staander, ook van hout en staal.

De voordelen:
✔ Fraai inpasbaar in het natuurlijk landschap
✔ Vermindering van staalgebruik
✔ Minder zink in bodem en oppervlaktewater
✔ Lagere ASI-waarde; verminderde impact op de mens bij een botsing
✔ Eenvoudig te monteren en repareren
✔ Voldoet aan Europese veiligheidsnorm NEN-EN 1317-1/2
✔ Verkrijgbaar in veel verschillende afmetingen

Naast een groot programma hout en houtproducten voor de GWW-sector, heeft 
Van Swaay ook een uitgebreid buitenhoutassortiment. Hout voor thuis, dat net 
als ons GWW-hout duurzaam is. We kiezen hierbij waar mogelijk voor Hollands 
Hout van Staatsbosbeheer. Met hout uit Nederlandse, duurzaam beheerde 
bossen voorkomen wij transportbewegingen en verlagen zo de CO2 uitstoot. 
Van Swaay heeft al jarenlang een intensieve samenwerking met Staatbosbeheer. 

H2S GELEIDERAIL: HOUT EN STAAL SAMEN STERK

VAN SWAAY BUITENHOUT: HOLLANDS HOUT VOOR THUIS

De sterkte van staal en de 
natuurlijke uitstraling van 
duurzaam hout vormen samen 
een bijzondere oplossing.

De H2S geleiderail is eenvoudig 
te  monteren en te repareren.
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Familiebedrijf en hofleverancier Van Swaay (1891) is toonaangevend in 
duurzaam hout. Vanuit onze vestigingen in Schijndel en Harlingen leveren wij 
een compleet houtprogramma aan zowel bedrijven als overheden. Opdracht-
gevers bieden we meer dan een eeuw ervaring in duurzaam hout. Belangrijk 
is het hoge kennisniveau van Van Swaay. Welke bijzondere toepassing u ook 
zoekt, wij hebben de know-how om deze te realiseren. Samen met u, want 
ook in relaties zoeken wij doorlopend naar duurzaamheid.

WIJ NODIGEN U GRAAG UIT 

Door de grote handelsvoorraad
kan Van Swaay snel leveren.

    ONZE MIJLPALEN

✔ 2016  125 jarig bestaan
✔ 2011  Vierde generatie aan het roer
✔ 2010  Bekroning als Fair Trade
 bedrijf
✔ 2009  Eerste houthandel in 
 Europa met Cradle to Cradle
 certifi caat
✔ 2005  Ontwikkeling van diverse 
 innovaties met hout. Zoals HV 
 en H2S productlijnen
✔ 1999  Investering in testfabriek
 acetyleren van hout; later bekend
 als Accoya®

✔ 1997  Start ontwikkeling van 
 H2H® combiproducten
✔ 1991  100 jarig bestaan: 

Bij Koninklijke Beschikking 
 Hofl everancier
✔ Unieke houtverduurzamings-
 technologieën verder ontwikkeld;
 Celfi x® en Ultrafi x®, met levens-
 duur verlengende resultaten. 
 Ultrafi x® heeft zelfs een 
 indicatieve levensduur van 
 minimaal 25 jaar in contact met
 grond en water!
✔ 1976  Samenvoeging van 
 bedrijven in Schijndel met meer 
 dan 160.000 m2 opslagmogelijk-
 heden, waardoor snellere 
 levering mogelijk is
✔ 1960  Opening vestiging Harlingen
✔ 1891  Oprichting Van Swaay 
 Duurzaam Hout 

Wij staan u graag te woord bij vragen over 
duurzaam hout. 

I  www.vanswaay.nl
E  info@vanswaay.nl

Van Swaay Schijndel
Vlagheide 2, 5482 NM Schijndel
T +31(0)413 31 27 27 - F  +31(0)413 36 78 70

Van Swaay Harlingen
Industrieweg 10, 8860 AD Harlingen
T +31(0)517 41 30 00 - F  +31(0)517 41 71 64

VAN SWAAY DUURZAAM HOUT

De toekenning van de kwalifi catie
‘Hofleverancier bij Koninklijke
Beschikking’ bevestigt wat de meer dan 
honderdjarige geschiedenis van Van 
Swaay heeft laten zien: continuïteit, 
degelijkheid en kwaliteit.

Dit is het keurmerk voor verantwoord 
bosbeheer wereldwijd. FSC® supplier -
CU-COC-016661. Forest Stewardship 
Council®

Dit is het keurmerk voor duurzaam 
 bosbeheer waarbij aandacht is voor 
People, Planet, Profi t. CU-PEFC-016661

Van Swaay Duurzaam Hout verduur-
zaamd in eigen beheer, met het eigen 
middel Celfi x® met de vacuüm-druk 
methode onder KOMO. Dit geeft aan dat 
de producten langdurig beschermd zijn 
tegen schimmel en houtrot en dat ze 
buiten opgeslagen kunnen worden.

Van Swaay Duurzaam Hout heeft als 
eerste Nederlandse houtbedrijf een 
Cradle to Cradle certifi caat ontvangen. 
Centrale gedachte van Cradle to Cradle 
is dat een grondstof aan het einde van 
de levenscyclus weer de grondstof is 
voor een ander product.

Van Swaay Duurzaam Hout is er trots 
op een fairtrade company te zijn. Dit 
houdt in dat al onze processen op een 
eerlijke en duurzame manier gebeuren.

Door hout toe te passen 
dragen we bij aan

de reductie van CO2.


