
 

 

 
 
Gebruikersvoorschrift Van Swaay H2H®       versie 3 

 
Van Swaay H2H

®
 is een damwandplank of een paal die met zorg ontwikkeld is en met aandacht geproduceerd wordt. Van 

Swaay H2H
®
 wordt onder het KOMO

®
 certificaat “Gezaagd Europees naaldhout voor waterbouwkundige toepassingen” 

geleverd. Om samen met u tot een hoogwaardig en kwalitatief goede oeverbeschoeiing te komen heeft Van Swaay Duurzaam 
Hout voor u een gebruikersvoorschrift gemaakt. 
 

Ontwerp 
o De afmetingen van de constructie volgen uit een ontwerpberekening welke, na bodemonderzoek, door een ter zake 

kundig bureau is gemaakt. 
o In de ontwerpberekening dient van de volgende sterktecijfers gebruik te worden gemaakt: 
Gemiddelde volumieke massa  700 kg/m3 

Elasticiteitsmodulus    9000 N/mm2 

Buigsterkte    18 N/mm2 (combinatie vuren – angelim vermelho) 

o De vingerlasverbinding dient bij de laagste waterstand minimaal 15 cm onder de waterlijn te staan. 
o Van Swaay Duurzaam Hout is nooit verantwoordelijk voor het maken van de ontwerpberekening of de uitkomsten hiervan. 
 

Transport en opslag 
o In het pakket dienen de eventueel aanwezige stapellatten recht onder elkaar te liggen. 
o Onder ieder pakket dienen minimaal drie balken gelegd te worden. Deze balken dienen bij het opstapelen van de 

pakketten onder elkaar te liggen. 
o Tijdens het transport dient zorgvuldig omgegaan te worden met veer en groef ter voorkoming van beschadiging. Vermijd 

het gebruik van hijsbanden. 
o Van Swaay H2H

®
 dient in een schaduwrijke omgeving opgeslagen te worden op een stevige vlakke ondergrond om 

invloed van de zon te voorkomen. Indien dit niet mogelijk is dient de verwerking zo snel mogelijk te gebeuren om 

vervorming en scheurvorming te voorkomen.  
 

Controle bij ontvangst   
o Controleer op houtsoortcombinatie, hoeveelheid, dikte en lengte van het geleverde in combinatie met de vrachtbrief. 
o Controleer de lengte van het hardhouten opzetstuk, opdat de vingerlasverbinding onder de waterlijn zal blijven. 
o Controleer, indien overeengekomen, op de aanwezigheid van zoekers. 
o Controleer op eventuele beschadigingen en/of houtgebreken zoals vervormingen en scheurvorming. 
o Controleer op aangebracht KOMO

®
 nummer 32304. 

 

Plaatsing 
o Overtuig u ervan dat alle belastingsgevallen die in het werk en na oplevering voor kunnen komen overeenkomen met de 

in de ontwerpberekening doorgerekende gevallen. 
o Van Swaay H2H

®
 damwand dient tussen heigordingen, met zorg verticaal geplaatst te worden. 

o Tijdens het plaatsen van de planken of palen moeten krachten die een andere richting hebben dan de as van de plank of 
paal worden voorkomen. 

o Omdat de vingerlasverbinding, conform het ontwerp, onder de waterlijn moet blijven, mag de opzetter niet worden 
afgekort. 

o In een paal – schot beschoeiing moeten H2H
®
 palen met het vlak waarin de verspringende vertanding zichtbaar is tegen 

de schotten worden geplaatst. 
o Indien de damplank niet diep genoeg geplaatst kan worden dient aan de onderkant van de damplank gekort te worden. 
o Corrigeren van het heiwerk mag geen grotere horizontale verplaatsing tot gevolg hebben dan die meegenomen is in de 

ontwerpberekening. 
o Het aanaarden en verdichten dient laagsgewijs te geschieden waarbij er rekening mee moet worden gehouden dat 

mechanische verdichting een extra belasting tot gevolg heeft. 

 
Afb. 1 Verhouding waterlijn 

Tot slot 
o Volg de aanwijzigen in dit gebruikersvoorschrift altijd op. Van Swaay Duurzaam Hout is niet aansprakelijk voor eventuele 

gebreken indien er niet voldaan is aan het gebruikersvoorschrift en aan factoren waarop Swaay Duurzaam Hout geen 
invloed heeft. 

o Indien er tijdens ontvangst van Van Swaay H2H
®
 geconstateerd wordt dat er niet voldaan is of kan worden voldaan aan 

de hierboven genoemde punten dient binnen 5 werkdagen contact gezocht te worden met Van Swaay Duurzaam Hout te 
Schijndel of Harlingen. 

o Zie ook op www.vanswaay.nl voor meer informatie over het gebruik en het onderhoud van hout in de gww. 

 

http://www.vanswaay.nl/

