
De terugkeer van de
houten meubelen

Zagen, boren, schuren, zandstralen, laseren en beitelen;
hout kun je tegenwoordig op alle denkbare manieren
bewerken. Dat maakt het weer geliefd.
Door Jeroen Junte

H
et is een cliché,maardaar-
om niet minder waar:
hout leeft echt. Met zijn
nerven en knoesten heeft
het een warme, natuurlij-

ke uitstraling. Waar een beschadi-
ging op een plastic stoel een storend
element is, daar krijgt een houten ta-
fel juist karakter door een verkleu-
ringof eenkrasje. Daarbij is hout ook
nog eens duurzaam: bij de productie
komen geen vervuilende restmateri-
alen vrij. Daarbij is hout sterk, rela-
tief licht en uitstekend te recyclen.
Geen wonder dus dat de houten
meubels de laatste jaren aan een
comeback zijn begonnen. Meubels
vooral die in niks doen denken aan
de voorspelbare zelfbouwkastjes van
IKEA of het boerenbont uit de jaren
zeventig uit Oisterwijk.
En dan te bedenken dat amper

twintig jaar geleden het hipste hout
dat er bestond sloophout was; hout
had inmiddels zo ongeveer de status
van afval. Toch was het uitgerekend
Piet Hein Eek diemet zijn sloophout-
design liet zien dat hout fris en ei-
gentijds kon zijn. Sindsdienwordt er
weer naar hartelust geëxperimen-
teerdmet hout. Want hout kun je za-
gen, boren, schuren, zandstralen en
beitelen.Daar kangeenplastic of alu-
minium stoel tegenop. Ontwerper
Maarten Baas werd zelfs wereldbe-
roemd met het schroeien en vervol-
gens aflakken van gebruikte houten
meubels.
Tegelijkertijd maakten tal van

technologische innovaties nieuwe
toepassingen van hout mogelijk. Zo
kunnen tegenwoordigmet een laser-
straal de meest complexe patronen
in hout worden gebrand of er door-
heen branden. Deze patronen kun-
nen haarscherpe bochten hebben of
zelfs schuin door het hout lopen. Ze
worden op de computer getekend,
waarna de laser exact deze vormover
het hout volgt en de vorm in- of weg-
brandt. Nog een nieuwe techniek is
de computergestuurde freesmachi-
ne, waarmee heel eenvoudig weelde-
rige decoraties in het hout kunnen
worden aangebracht. Fresen en bei-
telen was nog nooit zo makkelijk.
Zelfs Marcel Wanders, toch een ont-
werpermet een voorliefde voorhigh-
techmaterialen, bracht onlangs Car-
ved uit, een serie houten meubels
met decoratief snijwerk.
Ook de verwerking van het hout

staat niet stil. Zo kan er tegenwoor-
dig ragfijn fineer van amper een hal-
ve millimeters dikte worden ge-
maakt. Daarbij kan fineer op steeds
meer manieren worden toegepast.

De Slim Table die Bert Jan Pot ont-
wierp voor de Nederlandse produ-
cent Arco is een lange tafel die ge-
maakt lijkt van flinterdun hout. Zo
dun zelfs dat deze tafel onder zijn ei-
gen gewicht zou bezwijken. Dus zit
onder eendunne laaghoutfineer een
metalen frame. Hetzelfde principe
paste Pot voor producent Arco toe op
Slim Office, een serie kantoormeu-
bels waarbij laden en andere acces-
soires via een ingenieusmagneetsys-
teem op willekeurige plekken aan
een ranke tafel kunnen worden ge-
klikt. Het zijn onmogelijke meubels
die tarten met alle natuurwetten. Te-
gelijkertijd zijn ze gemaakt van het
meest natuurlijkemateriaal: hout.

Bamboestoel
Strikt genomen is bamboe geenhout
maar een grassoort. Maar een knies-
oor die daar op let. Ontwerper Tejo
Remy ziet bamboe als een praktische
houtsoort met unieke duurzame
kwaliteiten. ‘Het is slijtvast en duur-
zaam omdat het snel groeit. Daarbij
zijn de mogelijkheden enorm, want
het is buigzaam en makkelijk te ver-
werken’, aldus Remy, die vorig jaar
een stoel van bamboe ontwierp. ‘Ik
heb stroken bamboe op verschillen-
de manieren gevouwen en aan el-
kaar gelijmd totdat ik de juiste vorm
had. Staal moet je eerst verhitten en
kunststof moet inmallenwordenge-
gotenmaarmet hout of bamboe kun
je al zagend en timmerend een stoel
ontwerpen.’
€ 1890,-
Verkoop: www.remyveenhuizen.nl

Robo
Waarom zou een houten stoel geen
futuristische vorm kunnen hebben?
De Robo van de Italiaanse ontwerper
LucaNichetto voorOffecct dankt zijn
naam aan de gelijkenis met een ro-
bot uit de videoclip All is full of love
van de IJslandse zangeres Björk. De
vier gewelfde poten, een hoekig zit-
vlak en de gewelfde dichte rugleu-
ning kunnenmet behulp van een in-
genieus kliksysteem in een handom-
draai aan elkaar worden bevestigd.
Omdat de losse onderdelen plat zijn,

past de stoel in een
handzame karton-
nen doos
(50x50x20cm),
waardoor de Robo
goedkoop bij de
consument kanwor-
den afgeleverd. De
stoel is vervaardig
van multiplex en
wordt geleverd in
verschillende kleu-
ren fineer.
€ 729,-
Verkoopadressen:

www.offecct.se

One Armed
Chair
Het Turkse ont-

werpcollectief Auto-
bahn maakt klassie-
ke, bijna nostalgi-
sche houten meu-
bels die zijn afge-Stoel van bamboe

Robo chair

werkt met leer. Ze zijn leverbaar in
Amerikaans zwart walnoten hout en
Amerikaans wit eikenhout, behan-
deldmet eenDeense olie of eenwitte
olie, wat het vlammende hout een
warme, vriendelijke uitstraling
geeft.
De sierlijke vorm en klassieke com-

binatie van wit leer en donker hout
doenweliswaar denken aan de tropi-
cal chic uit de jaren vijftig maar de
meubels zijn voorzien van eigentijd-
se details. De One Armed Chair bij-
voorbeeld heeft maar één armleu-
ning; door de stoelen tegen elkaar te
zetten vormen ze een bank.
€ 1493,45
Uitsluitend verkrijgbaar via

www.suite-wood.nl

Wooden Carpet
HetWooden Carpet van Elisa Stroykz
is ideaal voor mensen die niet kun-
nen kiezen tussen een parket of
vloerbedekking. De Duitse ontwerp-
ster heeft houtfineer in geometri-
sche patronen gezaagd en daarna
volgens een ingenieus procedé op
textiel gelijmd. Het vloerkleed is
zacht en warm maar tegelijkertijd
stevig en glad.
Door het geometrische patroon

kan het tapijt in elke vorm worden
gevouwen, waarbij het houttextiel
vanzelf in prachtige hoekige vormen
buigt. Het tapijt zal net als een hou-
tenvloer aan karakter winnen naar-
mate het langer in gebruik is.
Vanaf € 1990,-
Voor verkoopadressen, zie

www.boewer.com

Jolly Jubilee
Op het eerste gezicht is de Jolly Jubi-
lee een degelijk houten stoeltje dat
Ineke Hans heeft ontworpen voor
het Nederlandse designlabel Arco.
Maar in het hout zit een weelderig
bladerenpatroon, waarmee het groe-
ne karakter van dit houten meubel
subtiel wordt benadrukt. De com-
plexe decoratie ismet een computer-
gestuurde freesmachine ongeveer
een halve centimeter diep in het
hout aangebracht. De stoel is ge-
maakt van het plaathout MDF en is
leverbaar in diverse kleuren.
€ 795,-
Voor verkoopadressen, zie www.ar-

co.nl

Tahiti
Het Italiaanse familiebedrijf Riva
1920 (inderdaad sinds 1920) vervaar-
digt meubels van kaurihout uit
Nieuw-Zeeland. Demeer dan 100me-
ter hoge kauribomen mogen niet
meer worden gekapt maar onder de
grond en in moerassen worden nog
steeds stronken gevonden.
Dit prehistorisch hout heeft een

lichte maar intense kleur en voelt
aan als zacht velours. Riva 1920
maakt vandit uniekehout stoelen en
banken in organische vormen.
Aan zulk zeldzaam design hangt

een prijskaartje: de goedkoopste
kaurihouten stoel Tahiti kost al bijna
5.620 euro. Voor de minder kapitaal-
krachtigen ontwierp de Britse ont-

werper Jake Phipps voor Riva 1920 de
Love Seat, weliswaar van ‘slechts’
60 jaar oud cederhout maar deze
kost dan ook niet eens de helft.
€ 5620,-
Voor verkoopadressen, zie www.ri-

va1920.it

Raw
De jonge Zweedse ontwerper Jens Fa-
ger ontwierp Raw, een houten stoel
die een loopjeneemtmetdeZweedse
traditie van hoogstaande houtbe-
werking. Fager heeft een houten
stoelframe langs een bandzaagma-
chine gehaald, waardoor de stoel
oogt alsof de vorm met een ketting-
zaag uit een massief stuk hout is ge-
boetseerd.
Ondanks het ruwe oppervlak heeft

de stoel sierlijke ranke pootjes. Dit
contrast wordt aangezet door de fel-
le kleuren waarin de stoel is uitge-
voerd. Het speelse meubelmerk
Muuto heeft een publieksvriendelij-
ke editie van Raw in productie. On-
veranderd is dat de stoel met de
hand met een bandzaag uit een stuk
hout wordt gezaagd, waardoor elk
exemplaar uniek is. Inmiddels wordt
deze ‘houtbewerkingstechniek’ door
Muuto ook toegepast op krukjes,
zitstoelen en zelfs kandelaars.
Vanaf € 669,-
Voor verkoopadressen, zie

www.muuto.com

Shades of Wood
Met de schemerlamp Shades of
Wood won het ontwerptrio Jorn van

Eck, Hester van
Dijk en Reinder
Bakker vorig jaar
de Unlimited De-
sign Contest
voor jonge ont-
werpers. Het
idee was een
klassieke sche-
merlamp te ma-
ken met een mo-
derne uitstra-
ling. De lampen-
kap bestaat uit
twaalf stroken
flinterdun fineer
van essenhout.
Dit wordt licht-
doorlatend als
de lamp brandt,Raw Lounge Yellow

One Armed Chair

Driemaal Shades of Wood

Arco Jolly Jubilee (rechts detail)

zodat de houtnerven oplichten. De
poot is gemaakt van gebogen essen-
hout. Het fineer kan alleen met een
lasersnijder in de juiste vorm gesne-
den worden. Door moderne lampen
als de spaarlamp en retrofit-ledlam-
pen wordt het hout niet zo heet dat
het verbrandt of uitdroogt.
€ 950,-
Verkoopadressen:shadesofwood.nl

Met laserstralen
kun je patronen
in het hout branden


