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Dankzij architect Pieter Weijnen zijn wereldwijd zwartgeblakerde 
pareltjes van huizen, schuren, woonboten en keukens te vinden. 

Zelfs douchecabines - je kunt het zo gek niet bedenken. 
Pieter: “Dit hout leeft, de imperfectie maakt het alleen maar mooier.”
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oen hij veertien jaar 
 geleden op de Biënnale 
in Venetië voor het eerst 
traditioneel Japans zwart-
geblakerd hout zag, was 

architect Pieter Weijnen verkocht. 
Gegrepen door de schoonheid en 
duurzaamheid van het hout, toog 
hij naar Japan om meer te leren over 
deze behandeling van hout. Hij 
paste de kennis toe op planken waarmee hij zijn huis 
bekleedde. Al snel bleek dat er veel belangstelling was 
voor het hout, en dus besloot hij een oven te bouwen 
om op grotere schaal te kunnen gaan branden: “Het 
eerste prototype was niet veel meer dan een stalen bak, 
maar die smolt door de grote hitte. Ik ben toen algauw 
overgestapt op industriële materialen, hoewel het ook 
toen nog even duurde om tot de betrouwbare construc-
tie te komen die we nu gebruiken.”

FIKKIE STOKEN

Toch was het niet Pieters bedoeling om van het ver-
vaardigen van shou sugi ban-hout zijn baan van te 
 maken. Hij was mede-eigenaar van een succesvolle 
architectenpraktijk en deed het houtbranden erbij, 
omdat hij het leuk vond. Maar na een zwaar ongeluk  
– hij viel bij een van zijn projecten van een steiger – 
kon hij zijn werk niet langer uitoefenen op de manier 
die hij wilde. Pieter besloot daarom een carrièreswitch 
te maken, en richtte in 2012 Zwarthout op: “Nu mag 
ik de hele dag fikkies stoken. Dat is toch geweldig?” 
Op de vraag wat het zwarte hout voor hem betekent, 
antwoordt hij: “Je ziet meteen dat hier vuur aan te 
pas is gekomen, en dat doet wat met je. Vanaf het 

moment dat mensen vuur konden 
maken, gingen ze zich ontwikkelen. 
 Mensen vertellen elkaar immers 
graag verhalen rondom een kamp-
vuur. Die geschiedenis zit allemaal 
in dit  materiaal. Je ziet en voelt dat 
het écht is.” Dat er imperfecties en 
toevalligheden in het hout zitten, 
maakt het volgens Pieter alleen 
maar mooier: “De Japanse wabi-sabi-

filosofie (wabi staat voor eenvoud en rust, en sabi staat 
voor schoonheid die door de jaren is gevormd) leert 
ons dat er schoonheid huist in onvolmaaktheid. Dit 
hout leeft, en na verloop van tijd krijgt het een patina, 
een verwering, die je nooit zult kunnen nabootsen. De 
tijd is zichtbaar in dit materiaal.” 

HOUT MET KARAKTER

Pieter beaamt dat een zwartgeverfde plank uit de 
bouwmarkt uiteraard minder duur is dan het hout dat 
hij maakt, maar desondanks is de belangstelling voor 

“IK KAN HIER DE HELE DAG FIKKIE STOKEN. 
DAT IS TOCH GEWELDIG?”

Het voordeel van blakeren 
Shou sugi ban (gebrande cipres) is een Japanse 

techniek waarbij vurenhout aan één kant wordt 

gebrand. Dit versterkt de structuur van het hout 

en maakt het waterafstotend en ongedierte- en 

schimmelwerend. Bovendien geeft het houts-

koollaagje het hout brand vertragende eigen-

schappen. Probeer maar eens een kampvuur 

opnieuw aan te steken met verkoold hout...

Het klinkt misschien 
tegenstrijdig, maar hout 
dat verkoold is, vat 
minder snel vlam.
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“Natuurlijk kun je een plank ook 
gewoon zwart verven, maar mensen 
kiezen dit hout voor het verhaal.”

L I B E L L E  T U I N & Z O69
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ambachtelijk gebrand hout groot: “Natuurlijk kun je 
ook gewoon een plank zwart verven, maar mensen kie-
zen niet alleen maar voor dit hout omdat het zwart is, 
maar om het verhaal – de identiteit van het materiaal.”
Inmiddels werken er tien mensen bij Zwarthout en 
komen er orders binnen uit heel Europa, maar ook ver 
daarbuiten: “Er was hier laatst zelfs iemand uit Japan. 
Hij keek zijn ogen uit, want in Japan is het vervaar-
digen van shou sugi ban een ambacht dat van vader 
op zoon wordt doorgegeven. Wij worden veel minder 
beperkt door traditie. Wij maken hier bijvoorbeeld 
 gewoon een douchecabine met gebrand hout.”
Hoewel Pieter de oprichter is van het bedrijf, ziet hij 
zichzelf niet als de baas: “Iedereen die hier werkt, wil  
iets moois maken en daarin steunen we elkaar. We 
doen het echt samen. Het gaat ons er niet om dat we  
de grootste zijn, maar we willen wel de beste zijn. De 
beste kwaliteit, het mooiste hout, en ook op ecologisch 
gebied willen we vooroplopen.” Omdat  Zwarthout zich-
zelf tot doel heeft gesteld CO2-postitief te produceren, 
nodigen ze hun onze klanten een keer per jaar uit om 
bomen te planten ter compensatie voor het hout dat is 
verwerkt in hun huis. Voor elke vierkante meter boom 
die wordt verwerkt, worden drie bomen teruggeplant. 
“Het voelt goed als mensen zeggen: ‘in dat bos staan 
de nieuwe bomen van ons huis’.” 

ALTIJD IN ONTWIKKELING

Naast het branden van hout en het verder perfectio-
neren van het productieproces, houdt Pieter zich bezig 
met het onderzoeken van nieuwe toepassingen: “Ik 
voel altijd de drang om te blijven kijken naar wat er 
nog meer kan. Vaak rendeert het niet, maar doen we 

Makkelijk te onderhouden
In Japan wordt van oudsher voornamelijk 

cipres hout gebruikt om gebrande  gevelplanken 

mee te maken. Deze ‘oerversie’ is vrijwel onder-

houdsvrij, hoewel de koollaag na verloop van 

tijd verweert – iets wat past in de Japanse 

 wabi-sabifilosofie. In het Westen wordt vaker 

gekozen voor houtsoorten als fraké of  accoya, 

waarvan de verwering van de koollaag lang-

zamer gaat. Het hout wordt na het brandings-

proces gefixeerd met een natuurlijke hars, 

waardoor vocht geen invloed meer heeft en 

het bijzonder onderhoudsvriendelijk is. Door 

de jaren heen krijgt de koollaag wel een patina. 

Er zijn ook varianten waar na het branden de 

koollaag vanaf wordt geborsteld. Vervolgens 

wordt het hout gefixeerd met houtolie of beits, 

zodat het niet meer afgeeft en waardoor het 

ook geschikt is voor gebruik binnenshuis. Voor 

alle varianten geldt dat er geen verf of lak aan 

te pas komt; hooguit eens in de vijf à tien jaar 

een nieuwe laag olie. zwarthout.com

het toch, gewoon omdat het leuk is. Ik ben een paar 
jaar geleden bijvoorbeeld in contact gekomen met 
de Franse kunstenaar François Calvat, die al veertig 
jaar met gebrand hout werkt. Mijn gevoel zegt dat 
het vroeg of laat ergens toe leidt. Het is handig om 
altijd de deur op een kier te houden. Zo komen er 
 nieuwe ideeën binnen.”

HET IS MEER DAN EEN ZWARTE PLANK:  
DE TIJD IS ZICHTBAAR IN DIT MATERIAAL
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Het duurzame hout is ook 
geschikt voor kleinere 
projecten, zoals tuinhuisjes, 
schuttingen en vogelhuisjes.
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