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aandacht voor duurzaamheid is niet 
onopgemerkt gebleven. In 2009 ont-
ving Van Swaay als eerste houtbedrijf 
in Europa het Cradle to Cradle certifi-
caat en in 2010 werd het bekroond als 
Fair Trade bedrijf.

Innovatie
Een ander belangrijk aandachtspunt 
binnen Van Swaay is innovatie. Het 
bedrijf ontwikkelde met succes ver-
schillende houtverduurzamingstech-
nologieën met als doel de verlenging 
van de levensduur van het hout. “Op 
dit moment zijn we aan het kijken 

Van Swaay heeft een indrukwekkende 
geschiedenis. In 1891 startten de 
gebroeders Jan en Gerard van Swaay in 
’s-Hertogenbosch hun eigen bedrijf met 
als specialiteit ‘het bereiden van hout 
tegen bederf’. Na het overlijden van 
Jan van Swaay in 1929, nam zijn vrouw 
het roer van de onderneming over. Zij 
werd opgevolgd door zoon Jan, die van 
1941 tot 1971 directeur was. Zijn zonen 
Jan en Bob zetten het bedrijf daarna 
voort. In 1960 werd de vestiging Har-
lingen geopend en in 1976 bouwde 
Van Swaay een nieuw hoofdkantoor 
in Schijndel met daarbij een verduur-
zaamingsinstallatie. Met de komst van 
Tessa van Swaay (2002) als commerci-
eel directeur, Sanne van Swaay (2010) 
als operationeel directeur, en Jan van 
Swaay jr. (2014) als accountmanager 
heeft de vierde generatie haar intrede 
gedaan. 

Duurzaam
Bij Van Swaay draait alles om duur-
zaamheid. Het bedrijf levert uitsluitend 
duurzaam geproduceerd hout, afkom-
stig uit verantwoord beheerde bossen. 
Een recente levenscyclusanalyse heeft 
aangetoond dat hout zevenmaal min-
der milieubelastend is dan kunststof en 
qua duurzaamheid 31 keer beter dan 
staal. “Ons materiaal is het mooiste 
materiaal dat er is”, vertelt Tessa van 
Swaay. “Het ontstaat in de natuur, we 
verwerken het en verkopen het vervol-
gens. Aan het einde van de levenscy-
clus kan het hout dienen als brandstof 
voor energieopwekking of worden 
gecomposteerd en gaat het weer terug 
in de natuur. Er is eenvoudigweg geen 
afval meer.” Met de productie draagt 
Van Swaay bovendien bij aan de reduc-
tie van CO2. Jan van Swaay senior, die 
vanwege zwangerschapsverlof dochter 
Sanne tijdelijk vervangt, legt uit dat er 
ook duurzaam wordt geproduceerd. “Al 
het hout dat hier binnenkomt wordt 
op het eigen terrein opgeslagen. We 
drogen het hout ca. drie maanden aan 

Een transparant, open bedrijf. Dat is de eerste 
indruk die je krijgt als je binnenstapt bij Van Swaay 
Duurzaam Hout in Schijndel. Een open gebouw 
met veel glas en – natuurlijk – hout dat op een van-
zelfsprekende manier in het interieur is verwerkt. 
Achter het pand een terrein van maar liefst 160.000 
m2 waar hout ligt opgeslagen en wordt verwerkt. 
Daartussen valt het felle oranje van de Doosan DX-
160W mobiele graafmachine goed op.

INTERVIEW

Hout met inhoud bij Van Swaay 

Doosan draagt zijn steentje bij
de lucht en maken daarbij gebruik van 
de wind en de zon. Regenwater wordt 
opgevangen in grote buffers. Dat water 
gebruiken we in onze processen om het 
hout te verduurzamen. Zo hebben we 
helemaal geen kraanwater nodig.” De 

Familiebedrijf Van Swaay
Familiebedrijf en hofleverancier Van Swaay (1891) is toonaangevend in duur-
zaam hout. Vanuit de vestigingen in Schijndel en Harlingen levert het bedrijf 
een compleet houtprogramma aan bedrijven en overheden. Opdrachtgevers 
profiteren van meer dan een eeuw ervaring én innovatie in duurzaam hout. 
Belangrijk is het hoge kennisniveau van Van Swaay, waardoor er voor iedere 
vraag een maatoplossing kan worden geboden. Tot de producten die Van 
Swaay levert behoren onder meer bouwhout voor de grond-, weg- en water-
bouw (beschoeiingen, damwanden, combischotten, afrasteringen, steigers en 
geleiderails) en voor agrarische toepassingen (boompalen, afrasteringen).
Vijfentwintig jaar geleden ontving Van Swaay het predicaat ‘hofleverancier’. 
Op dit moment telt het bedrijf 48 medewerkers. In september 2016 viert Van 
Swaay haar 125-jarig bestaan, samen met al haar medewerkers.

‘Ik word helemaal 
vrolijk als ik de 
oranje Doosan zie 
langsrijden!’
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DX140W-5
Doosan introduceert met trots; DE NIEUWE 
DX140W-5 MOBIELE GRAAFMACHINE

Deze opvolger van de populaire DX140W-3 is compleet 
gerestyled en heeft  een dikke 6-cilinder onder de kap, die 
voldoet aan de strenge Stage 4 / Tier 4 fi nal emissie normen. 
Doosan maakt gebruik van motoren die speciaal voor graaf-
machines zijn gebouwd en kan zo de emissie-uitstootnorm 
behalen zonder gebruik te maken van een DPF (Diesel Parti -
kel Filter). Met een rijsnelheid van 40 km per uur, in combi-
nati e met een vernieuwd hydraulisch systeem, komt deze 
machine als zuinigste, sterktste en meest stabiele uit de bus.
Bel vandaag nog een van de verkoopspecialisten 
en test deze krachtpatser zelf!

DX165W-5
De nieuwste telg uit de Doosan familie is ook 
de meest opvallende; de nieuwe compacte 
Doosan DX165W-5 mobiele graafmachine. 

Afgelopen TKD stond deze machine al in het middelpunt van 
de belangstelling ti jdens zijn Nederlandse première. Binnen-
kort kan iedereen hem bewonderen in Bleiswijk, Bergen op 
Zoom en Veghel. Het gaat hier over de meest compacte ma-
chine in de 16-tonsklasse die er op dit moment in de markt 
is. Met zijn totale bovenwagenlengte van 3,30 meter en 
een zwenkradius van 65 cm buiten de onderwagenopstap, 
is deze machine ideaal voor alle werken waarbij voldoende 
werkruimte een uitdaging is. Met een hefcapaciteit welke 
boven die van de DX160W-5 ligt is het een echte alleskunner. 
Reageer snel en pro� teer van de interessante 
introductieprijs van deze compacte nieuwkomer! 

naar verduurzamingsmethodieken 
met behulp van azijn”, aldus Tessa van 
Swaay. Ook ontwikkelde Van Swaay een 
productlijn waarin de duurzaamheid 
van hardhout gecombineerd wordt met 
de gebruiksvriendelijkheid naaldhout. 
De beide houtsoorten worden door 
middel van een vingerlas aan elkaar 
verbonden. Door ervoor te zorgen dat 
het naaldhoutgedeelte en de vingerlas 
zich alti jd onder de waterlijn bevindt 
(15 cm), vindt er geen rotti  ngsproces 
plaats. De palen en damwandplanken 
die volgens dit procedé zijn gemaakt 
bieden ten minste eenzelfde levens-
duur als het beste hardhout in de 
duurzaamheidsklasse 1). 

Medewerkers tellen mee
Medewerkers worden gekoesterd bij 
Van Swaay. Ook zij zijn soms met drie 
of zelfs vier generati es aan Van Swaay 
verbonden. Machinist Frans van de 
Laar – ruim 38 jaar in dienst – had een 
belangrijke stem in de aankoopbeslis-
sing voor de Doosan DX-160W, die 
sinds februari 2015 bij Van Swaay te 
vinden is. “We waren niet tevreden 
over onze oude machine en zijn toen 

Nieuws

Wilt u hier ook uw evenement vermelden? 
Bel of mail de redacti e.

AGENDA 2016
BAUMA 2016: 11-17 april, 
München, Duitsland, www.bauma.de.
Technische Kontakt Dagen:  

Vraag dan nu jouw machinistenpakket 
aan met alle informati e over jouw 
toekomsti ge machine. 

Bestel je pakket op 
www.staad-groep.nl

na een vergelijkend warenonderzoek 
overgestapt naar Doosan. Vanaf het 
moment dat de machine arriveerde, 
hebben we er schik mee. Inmiddels 
heeft  hij al 2800 uren gedraaid.”

Dubbele capaciteit
De Doosan DX-160W heeft  een ver-
lengde vaste giek (8,5 meter) en een 
roterende houtgrijper. Hij wordt vooral 
ingezet om bundels rondhout te ver-
plaatsen. “Om vrachtwagens te kunnen 
laden en lossen moeten we op grote 
hoogte kunnen werken”, vertelt Frans. 
“Een extra contragewicht zorgt ervoor 
dat de machine stabiel staat. Dat is 
wel nodig, want we kunnen nu op 8,5 
meter reikwijdte 1.500 kilo hout ti llen. 
Dat is bijna het dubbele van wat onze 
oude machine kon.” Andere voordelen 
die hij opsomt zijn onder andere de 
sti lle, rusti ge 6-cilinder motor, het zui-
nige brandstofverbruik en de soepele 
bediening, waardoor het fi jn werken 
is. Frans is ook blij met het feit dat de 
dealer dichtbij zit. “Als het nodig is dan 
staan de jongens van Staad binnen ti en 
minuten op de stoep. Dat geeft  een 
gerust gevoel.”

‘Vanaf het moment 
dat de Doosan 
arriveerde, hebben 
we er schik mee’
Naast het laden en lossen van vracht-
wagens wordt de Doosan ook ingezet 
om bundels rondhout op lorries te 
plaatsen die in een treintje de verduur-
zamingsinstallati e ingaan. Hier onder-
gaat het hout een behandeling om het 
te beschermen tegen weersinvloeden, 
micro-organismen of insecten om zo de 
levensduur van het hout te vergroten.

Denken op de ange termijn
“In alles wat we doen, blijven we op 
een goede manier met de natuur 
bezig”, besluit Tessa. “We denken op 
de lange termijn en doen er alles aan 
om de natuurlijke bronnen niet uit 
te putt en. Het gebruik van machines 
zoals de Doosan met zijn zuinige mo-
tor, past in onze manier van bedrijfs-
voering.”

 

Ook interesse in een Doosan machine?

INTERVIEW
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