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Huwelijk van 
hout op hout
Deuvelproducent en -leverancier WooX

TEKST Kees de Vries FOTO’S Kees de Vries, Woox

Fabrikant en leverancier van houten deuvels WooX in Beek en Donk heeft sinds de oprichting 

in 2018 en bestelplatform houtendeuvels.nl het marktaandeel drastisch zien groeien. De 

ambities zijn dan ook hoog, zo vertellen oprichters Eric Cousin en Wilco van Berlo. “We willen 

binnen drie jaar Nederlands marktleider in deuvels zijn.” Over de wereld achter de belangrijkste 

bijzaak van een goede houtverbinding. 

BEDRIJF      

Wie als timmerfabrikant moet schatten hoeveel deuvels hij 

jaarlijks verwerkt, zal na een rekensommetje snel versteld 

staan over het aantal. Toch zal de inkoop van deuvels niet bij 

elke timmerfabrikant altijd op nummer 1 van het prioritei-

tenlijstje staan. Directeur Eric Cousin van deuvelfabrikant 

en -leverancier WooX in Beek en Donk zegt: “Een deuvel 

kun je als kozijnonderdeel alleen al door zijn afmetingen 

gemakkelijk over het hoofd zien maar het is een heel 

belangrijk onderdeel van de houtverbinding. Een deuvel 

wordt pas op waarde geschat als er bij het opsluiten van 
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een grote behoefte was aan acacia deuvels. Cousin: “We 

lieten al beuken deuvels maken in Duitsland en toen is het 

idee ontstaan om daar ook acacia deuvels te gaan produce-

ren. We kennen de markt en wisten dat er vraag naar was. 

Van Berlo vult aan: “De aanvoerlijn en productie waren al 

opgezet en daar is WooX uit voortgekomen. We zijn in 

2017 al begonnen met proefproductie en -orders, daarnaast 

regelden we de certificeringen Komo en FSC. Vanaf januari 

2018 zijn we volledig gecertificeerd en is WooX officieel 

opgericht en toen ging het hard.”

Levertijd
Wie meent dat een deuvel wordt geproduceerd uit resthout 

van andere producten heeft het mis. Van Berlo: “Dat kan 

ook niet. Een deuvel is een hoogwaardig houtproduct met 

specifieke eisen op het vlak van onder andere draadverloop. 

Ook mogen er geen defecten of spint in zitten. Dat 

betekent dat bij de selectie van de stammen al rekening 

wordt gehouden met het eindproduct en als zodanig 

specifiek voor de deuvelproductie worden gezaagd. Doordat 

we als WooX de hele keten van stam tot eindproduct in 

eigen hand hebben, kunnen we niet alleen de gevraagde 

kwaliteit, maar ook de verlangde hoeveelheid leveren. We 

hebben hier in Beek en Donk een ruime voorraad waarmee 

we de dagelijkse orders uitleveren. In Duitsland staat de 

bulkvoorraad.” 

Vier kopmaten
Al het acacia, ook voor de deuvels, is na het zagen eerst 

minimaal drie tot vier maanden aan de lucht gedroogd 

voordat het de droogkamer ingaat. WooX produceert de 

deuvels in vier kopmaten (8, 14, 14,2 en 16 mm) en in circa 
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onderdelen een keer mis wordt gegrepen en de productie 

stilligt. Belangrijkste voorwaarde voor succes op dit vlak 

voor ons is dan ook dat je behalve een maatvast product, als 

leverancier ook een continue aanvoer weet te creëren. Hoe 

klein het product ook is, misgrijpen heeft grote gevolgen.” 

Robinia
Robinia en acacia zijn twee namen voor dezelfde houtsoort. 

We hebben het dan over de boomsoort Robinia pseu-

do-acacia. Deze Europese hardhoutsoort is bijzonder 

duurzaam en leent zich daarmee zeer goed voor deuvels. 

Cousin weet waar hij het over heeft. Hij werkt al bijna 

dertig jaar in de nationale en internationale handel in 

houtproducten voor de timmerindustrie. Toen Eric in 2001 

als agent voor Timmerfabriek Doornenbal ging werken met 

robinia leerde hij Wilco van Berlo kennen, eigenaar van 

RobiniaWood. Mededirecteur Wilco van Berlo heeft al 

meer dan twintig jaar ervaring met robinia. RobiniaWood 

heeft als specialist in deze Europese hardhoutsoort een breed 

assortiment op voorraad, met een eigen zagerij/productie-

bedrijf in Hongarije. Afzetmarkten zijn de tuin- en land-

schapsinrichting, gww, maar ook de bouw (gevelbekleding) 

en interieurbouw. De samenwerking verliep al snel zo goed, 

dat Eric en Wilco besloten de krachten te bundelen. Cousin: 

“We hebben een klik en vullen elkaar goed aan. Hij 

selecteert het rondhout voor de zagerij en zorgt voor de 

orderafhandeling en ik stuur de productie aan en doe de 

verkoop”. 

Komo en FSC
De timmerindustrie is een snel veranderende, dynamische 

markt, die een moderne groei doormaakt. Vanuit Cousin’s 

contacten met de timmerindustrie kwam naar voren dat er 

1 WooX produceert de acacia deuvels in vier kopmaten (8, 14, 

14,2 en 16 mm) en in circa vijftien lengtematen.

2 Eric Cousin en Wilco van Berlo. 

3 Al het acacia, ook voor de deuvels is na het zagen eerst 

 minimaal drie tot vier maanden aan de lucht gedroogd 

 voordat het de droogkamer ingaat.

4 Deuvelstokken vormen de basis van de deuvelproductie.
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vijftien lengtematen. Cousin: “Omdat we de productie in 

Duitsland zelf aansturen, kunnen we ook speciale deuvels 

produceren. Bijvoorbeeld voor de houtbouw. Maar het 

meest gebruikt zijn 14 x 80 mm voor kozijnen en 16 x 120 

mm voor deuren.” De geproduceerde deuvels worden in 

een sorteerstraat aan een kwaliteitsscan onderworpen. Ziet 

deze bij afwijzing en nieuwe invoering opnieuw een defect, 

dan verdwijnt de deuvel in de houtgestookte energieketel 

van de producent, familiebedrijf Mai & Sohn Sägewerk in 

Oberelsbach, Duitsland. Van Berlo: “Met bijna negentig jaar 

ervaring en een fabriek met zestig personeelsleden is dit 

ook een gerenommeerde fabrikant die met productie onder 

Komo geen enkele moeite heeft.” De deuvels worden aan 

de klant uitgeleverd in handzame zakken. 

Connecting Wood
WooX heeft een duidelijke marktstrategie om het verschil 

te maken. Cousin: “Je kunt je klant als toeleverancier aan 

een productieproces en zeker in de timmerindustrie maar 

één keer verliezen. Het is tenslotte maar een klein wereldje. 

We doen er alles aan om een betrouwbare, voorraadhou-

dende en meedenkende partner te zijn. Dat betekent een 

persoonlijke benadering met de insteek om een langdurige 

samenwerking met de klant op te bouwen en hem te 

ontzorgen. Bestellen maken we met onze webshop ook zo 

eenvoudig mogelijk. Wil de klant andere afmetingen, dan 

kan dat. Aan de groei in de afgelopen jaren zien we ook 

dat we met die benadering op de goede weg zitten. We 

willen binnen drie jaar marktleider in Nederland zijn. 

Daarnaast zijn we begonnen met exporteren en het 

produceren van spijlen voor de trappenindustrie.” Van 

Berlo: “We weten wat er speelt in de timmerindustrie, ook 

aan de zagerijkant. We zijn flexibel en hebben onze 

productie geheel in eigen hand.” Cousin: “We zijn daarom 

goed in staat om met onze klanten mee te denken. We 

kennen de markt en vullen als professionals in waar nodig. 

WooX  staat voor ‘Connecting Wood’, wij doen wat een 

deuvel doet; verbinden. Wij verbinden de keten van zagerij 

tot eindverwerker.”
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5 De stokken worden op de gewenste lengte afgekort.

6 Voor de sortering wordt elke deuvel in een sorteerstraat aan 

een kwaliteitsscan onderworpen.

7 Dagelijkse orders worden vanuit een ruime voorraad in Beek 

en Donk uitgeleverd. In Duitsland staat de bulkvoorraad. 


