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Over ons
Met een jarenlange werkervaring in de ledverlichting en technologie starten Gerben en Netty van Dorland in 2013 met hun bedrijf Dorlight. Hun passie voor licht
én de natuur groeit als snel uit tot TimberLab, een creatief bedrijf dat sinds de oprichting succesvol aan de weg timmert met duurzame, unieke armaturen voor de
buitenruimte.
Gerben van Dorland
“Mijn uitdaging zit hem in het bedenken van klantgerichte oplossingen, nieuwe
producten en systemen. ”Gerben van Dorland: “Welke oplossing we ook
bedenken; hij moet altijd minimaal schitteren op de parameters duurzaamheid,
veiligheid én beleving. Alleen mooi is niet genoeg. Onze oplossingen moeten
ook slim zijn. Niet omdat de markt dat vraagt, maar omdat wij zo in elkaar zitten.
We willen iets geweldigs neerzetten. Naast het produceren van onze ‘standaard’
armaturen worden wij graag uitgedaagd door onze klanten. Ze hebben een idee
of droom; wij vertalen dat naar een concreet product waarbij we prachtig hout,
design, techniek en ambacht combineren. Daarbij werken we graag in co-creatie
met diverse partners en leveranciers.

Netty van Dorland
“Met TimberLab zijn we op zoek naar een combinatie van innovatief licht, design
en functionaliteit”. Netty van Dorland: “Het idee van de houten verlichting was
er al langer: verlichting die niet gewoon ín de natuur staat, maar verlichting die
één is met die natuur. We wonen hier prachtig op de Veluwe, middenin de bossen
en de recreatiegebieden. De natuur is altijd een inspirerende en creatieve factor
geweest binnen ons doen en laten. Ik vind het heerlijk om met ons team hieraan
mee te werken.”Zoals Van Vliet kastanjehout.
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Houtsoorten
Larikshout

Herkomst: Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe

Larikshout is bijzonder duurzaam door de grote hoeveelheid hars die van
nature aanwezig is. Deze Europese naaldhoutsoorten worden steeds meer
gewaardeerd door architecten vanwege de duurzaamheid (klasse III), de
fijne verwerking en beschikbaarheid. Het larikshout wordt door ons
behandeld met een teerachtig product op plaatsen waar
lucht/bodem-contact is.
Lariks hoort bij de familie van coniferen, heeft een lichte geelbruine kleur, is
duurzaam, watervast en sterk. De nerf van het hout is matig fijn. De draad is
overwegend recht. Lariks is zeer geschikt als constructiehout. In het
bijzonder voor terrasoverkappingen, schuttingen en vlonders of
tuinmeubelen.

Eikenhout

Herkomst: Frankrijk

Ons eikenhout is afkomstig uit Frankrijk en valt met haar
duurzaamheidsklasse II onder de noemer Europees hardhout. Eiken is sterk
en hard en toch redelijk makkelijk te bewerken en af te werken.
Onder water moet het wel goed beschermd en geconserveerd worden
(paalwerk en jachtbouw). Eiken is vrijwel overal toe te passen, denk aan
constructiehout, op scheepswerven, bij bruggenbouw en waterwerken
en als verlichtingsarmatuur. Eiken heeft net als tamme kastanje, een hoog
natuurlijk looizuurgehalte. Metalen die in contact komen met eiken kunnen
daardoor snel corroderen.
Eikenhout heeft een heel eigen karakter met een mooie ‘vlamtekening’. Het
kan onbehandeld gebruikt worden en blootgesteld aan de elementen zal
het in de loop der jaren op heel natuurlijke wijze licht vergrijzen. Eikenhout
wordt standaard vers, fijn bezaagd en doorgaans ook geschaafd geleverd
voor onze toepassingen in de verlichtingsproducten.

Kastanjehout

Herkomst: Frankrijk en Engeland

Kastanjehout is mooi robuust materiaal. Het hout is namelijk van nature
zeer duurzaam en valt in duurzaamheidsklasse I-II. Het is uitstekend
timmerhout: lijkt qua structuur op eikenhout. Kastanjehout heeft een hoge
duurzaamheid doordat er veel looizuur in het (kern)hout zit. Het hout van
de tamme kastanje is fijn vezelig en zeer goed bestand tegen vocht. Het is
houdbaarder dan eikenhout en daarom zeer geschikt voor het vervaardigen
van hekken, tuinmeubilair, bruggen en voor steunpalen voor hekwerken
langs de kust.
De tamme kastanje (Castanea Sativa) is lid van de beukenfamilie, ook wel
napjesdragers genoemd. Het is een boomsoort die redelijk snel groeit en
toch hard hout oplevert. In sommige delen van Zuid-Europa bestaat de
‘hakhoutcultuur’ al meer dan tweeduizend jaar. Uit deze gebieden wordt
door de omlooptijd van het hakhout (15-20 jaar) steeds maar een beperkt
gebied gekapt, zodat een gevarieerde biotoop in stand wordt gehouden.

Accoya hout

Herkomst: Nieuw Zeeland

Een zeer interessante houtsoort, als duurzaamheid bovenaan je lijst staat.
Accoya hout valt in duurzaamheidklasse I en is het duurzaamste hout ter
wereld. Het blijft bovengronds 50 jaar en in grond- watercontact 25 jaar of
langer in topconditie. Accoya is door en door gemodificeerd, verduurzaamd
via een natuurlijke verzuringsmethode. Dat betekent dat als je accoya hout
zaagt of profileert er nooit houtoppervlakten bloot komen te liggen die niet
verduurzaamd zijn. Deze modificatie heeft twee belangrijke voordelen: je
kunt gegarandeerd vertrouwen op de duurzaamheid op een wijze die
voorheen niet mogelijk was. En het hout is gegarandeerd van constante
kwaliteit volgens vastgestelde normen.
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Off-grid solar oplossing
De volgende stap in duurzame, natuurlijke verlichting: de off-grid solar
oplossing. Naast het armatuur installeer je een PV unit en een accu-bank.
De voordelen
Geen 230V voedingskabel nodig: geen graafwerk, geen energiekosten
Meest optimale plaatsing van het PV paneel (niet in de schaduw, op het
zuiden, juiste hoek, etc.) voor een hoog rendement.
Meerdere lantaarns en bollards aansluiten op één systeem. Dus altijd
allemaal tegelijk vanzelf aan en dimmen
Tot 10 jaar garantie (met service-overeenkomst)
Slimme controller
Het systeem heeft een ingebouwde controller waarbij het licht in de
periode tussen schemer en zonsopgang geschakeld en gedimd kan worden.
Daarbij kan het systeem optimaal gebruikmaken van de aanwezige
zonne-energie en accu’s. Prettig idee: beveiliging-systemen voor de led
verlichting, accucellen en het laadproces kunnen naar behoefte worden
ingesteld.
10 jaar zorgeloze energie
In combinatie met een service-overeenkomst kan TimberLab totaal
ontzorgen. Wij zorgen voor periodieke controles, onderhoud en
rapportages. Hierdoor bieden wij voor de armaturen én de solar off grid
een systeemgarantie van 10 jaar. Neem contact met ons op voor een
voorstel op maat.
De ontwikkeling van de solar off grid is mede mogelijke gemaakt door de
RCT Gelderland.
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Punt-West Hotel & Beachresort
Besparen met led
“Gerben heeft producten in zijn assortiment waar wij bijzonder van gecharmeerd zijn. Ze passen
prima in ons portfolio voor de vakantieparken. De armaturen staan mooi in een natuurlijke omgeving
en omdat het ledarmaturen zijn, spreekt dat klanten aan voor wie duurzaamheid, kosten en besparing een issue zijn.”
Groot pluspunt
“Onze klant Punt-West Hotel & Beachresort was ook gecharmeerd van de armaturen, maar had direct
diverse wensen voor maatwerk. En dan is Gerben een prettige partner om mee samen te werken. Hij
maakt een model van het gewenste armatuur en past dit -na voortschrijdend inzicht bij de klant- weer
aan, net zolang tot er een product staat dat helemaal bij de klant en de locatie past. Die flexibiliteit,
helemaal inspelen op wat de klant wil, is een groot pluspunt.”
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Wildlands Adventure zoo in Emmen
Duurzame kaarsen
De vraag vanuit HOMIJ was heel eenvoudig: maak een lantaarn die brandt
als een kaarsje, die veilig, zuinig en duurzaam is. Gerben Dorland: “Wij laten
ons heel graag uitdagen! De wensen rond het design, de technische eisen
en de haalbaarheid op elkaar afstemmen, dat boeit ons. Zo was er de vraag
om binnen de sfeervolle verlichting een noodverlichting te integreren. En
de uitdaging: hoe laten we de lantaarns er ‘eeuwenoud’ uitzien. Wat doen
we met de bekabeling, hoe werken we dat weg in de massieve kastanje
palen? Hoe hangen we de armaturen op, zonder afbreuk te doen aan de
uitstraling? Uiteindelijk hebben we de armaturen compleet met bamboe
en kastanje paal geleverd, volledig gemonteerd met kabel. Ze konden zo
geplaatst worden.”
Maatwerk in sfeerverlichting
De duurzame kaarsverlichting en de samenwerking met TimberLab bevalt
goed. Zo goed zelfs dat Gerben en Netty uiteindelijk alle sfeerverlichting
mogen verzorgen voor de bezoekers van WILDLANDS. Zoals onder de
steiger bij de Nijlpaardenpoel, in de treinstellen, rond de woestijn en in
de diverse restaurants. Onderweg in het park wijzen de stormlantaarns op
bamboestokken en houten palen de weg. Bij het uitkijkpunt op de savanne
vind je bovendien een leuke variant van de kastanje BRONCO, geïntegreerd
in een hekwerk.
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Imminkhoeve
Co-creatie
De Imminkhoeve is een hectare groot terrein met diverse
groepsaccommodaties en een zorghotel, speciaal geschikt voor aangepaste
vakanties. De bewegwijzering op het terrein is erg belangrijk: TimberLab
ontwikkelde deze samen met Ard Pouw, hoofd technische dienst van de
Imminkhoeve en ontwerpster Marieke Groenewegen.
Combinatie
Het resultaat is een combinatie van wegwijzer en verlichting inéén: een
verlengde EYE met bebording. Zo krijg je het licht precies waar je het
nodig hebt! Vanzelfsprekend zijn de borden zo bedacht en geplaatst dat
ze vanuit de rolstoel makkelijk te lezen zijn. Voor de aanschijnverlichting
van de paden koos de Imminkhoeve voor een van de beproefde TimberLab
oplossingen, de EYE lariks.
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De wije wereld
Alles draait om de beleving
Inmiddels zie je de producten van TimberLab overal opduiken in de Wije Werelt. Herman: “De
samenwerking gaat verder dan de standaardproducten, het is juist het maatwerk en de creatieve
oplossingen die ons zo aanspreken.” Bij Camping De Wije Werelt gaan luxe en een natuurlijke
beleving hand in hand. De camping is onderdeel van het Ardoer netwerk en mag zich verheugen in
een hoge waardering van haar gasten.
Renoveren en innoveren
Ieder jaar bouwen ze verder aan een nog betere beleving, onder andere door het park continu te
renoveren. Gerben Dorland: “Ze renoveren gebiedje voor gebiedje, en als er dan verlichting nodig
is, zijn wij weer aan de beurt. We leveren een ‘kant-en-klaar’ product of we ontwikkelen samen iets
nieuws. Precies wat er maar nodig is.”
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Hompesche molen

Huize Haanschoten
Maatwerk EYE
De familie Haanschoten woont buitenaf en zocht passende
verlichting bij hun veranda en woonhuis. Verlichting met een
landelijke uitstraling en bij voorkeur in dezelfde houtsoort als de
veranda. Bij TimberLab vonden ze de EYE lariks. In een maatwerk
uitvoering, hun wens was namelijk dat de armaturen zowel het
terras als het naastgelegen pad verlichten. Geen probleem:
TimberLab paste de EYE aan met een dubbele module en creëerde
aan beide zijden een lichtpunt.
Garantie
Frank: “Ik ben ook erg tevreden over de garantie. Na een maand ging
er iets mis met een van de armaturen en heb ik een nieuwe module
gekregen. Ik ben zelf niet zo handig en dacht dat het heel
ingewikkeld zou zijn om deze te vervangen… van die palen met een
snoer erdoorheen, hoe doe ik dat? Maar dat was heel eenvoudig, je
kunt ze zo vervangen. Via een luikje aan de achterkant. Heel netjes,
heel makkelijk. Dat vind ik ook een fijn idee voor de toekomst.”
“We hebben in totaal vier palen staan: twee met aan één kant een
lampje en twee met aan beide kanten een lampje. De lichtopbrengst
is meer dan verwacht. In eerste instantie dachten we meer palen
nodig te hebben. Maar dit is genoeg. Het staat mooi in het geheel en
verbindt de veranda met het woonhuis. Precies zoals we wilden. We
zijn er goed over te spreken!”
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Maatwerk & co-creatie
Je denkt aan natuurlijke, houten buitenverlichting voor je camping, tuin
of park, maar bent dé oplossing nog niet tegengekomen? Daag ons uit!
Wij ontwikkelen samen met jou precies de verlichtingsoplossing die je
wenst. Sterker nog: we hopen je te verbazen met armaturen of andere
toepassingen waarvan je niet dacht dat ze mogelijk waren! Onze tools
voor dit maatwerk? Creativiteit, vakmanschap, techniek en een enorme
dosis doorzettingsvermogen en enthousiasme.
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Accoya
We zijn al een tijdje aan het stoeien met accoya, een van de meest duurzame en harde houtsoorten ter wereld. Het gepatenteerde hout
uit Nederland heeft een bewerking ondergaan waardoor de prestaties ongekend zijn.
Dé standaard voor houtmodificatietechniek
Accoya hout is uitvoerig getest op slijtvastheid, dimensiestabiliteit, bestendigheid van de laklaag en verlengde duurzaamheid, zelfs bij
gebruik in de grond of in contact met water. Het acetylatieproces is zo betrouwbaar dat het al jaren door wetenschappers wordt
gebruikt als standaard waartegen andere houtmodificatie technieken worden afgezet. Kijk hier voor meer over dit fantastische hout!
Nieuwe lijn in het TimberLab
Nieuw in het TimberLab assortiment is een product opgebouwd uit accoya hout. Het gebogen design en het horizontaal plaatsen van
de lichtbron zorgen voor een optimale uitstraling zonder verblinding. De TimberLab Accoya lijn is een resultaat van de samenwerking
met de designer Tjeu Marijnissen.
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bed & breakfast “Onder den peerenboom”
Lichtgevende hekpalen
Bertus en Gerben sloegen de handen ineen en bedachten in de stijl van de
STRATO lichtgevende hekpalen. Samen met het robuuste eiken
hekwerk zorgt dit een elegant en warm welkom. Bijzonder was de
productie in eiken, voor TimberLab toen nog een primeur. Gerben: “Eiken is
wat lastiger in de verwerking dan kastanjehout, waar we doorgaans mee
werken. Het is harder maar daardoor ook duurzamer en erg mooi.”
Green Key keurmerk
Bij Onder den Peerenboom nemen ze een warm welkom heel serieus. Dat
wordt in alle aspecten van het bedrijf en de dienstverlening doorgevoerd.
Niet voor niets is dit de enige bed & breakfast in Nederland met zowel een 5
tulpen classificering als het internationale Green Key keurmerk voor
ondernemingen met bijzondere aandacht voor milieu en omgeving. Goed
bezig dus! Beschikt jullie bedrijf over het Green Key-keurmerk? Dan is het
handig te weten dat TimberLab is opgenomen in de Green Key-etalage. Je
bent dus verzekerd van een gecertificeerde leverancier van duurzame
producten en diensten.
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Roosdunen Ballum, Ameland
Camping Roosdunen. Het hele jaar kun je op onze gezellige familiecamping
terecht voor vakantie of een paar dagen weg!
De oude stalen vervallen bollards zijn vervangen door de TimberLab BOSCO
geheel passend in de natuurlijke omgeving en ligging van het vakantiepark.
Verder is de nieuwe speelplaats verfraaid met TimberLab BOSCO’s en
TRONCO’s. Hiermee is de speelplaats ook in de avond mooi zichtbaar en
geeft het een prettige entree op de camping.
Uniek op Roosdunen is de maatwerk eiken toegangspoort voorzien van
hekpalen met verlichting waarmee de entree naar de midgetgolfbaan
afgesloten kan worden.
Ernt-Jan Damen van Van Vliet Kastanjehout heeft dit project gerealiseerd
“Door de goede samenwerking met TimberLab hebben we hier een
oplossing kunnen bieden op verschillende wensen van de klant. We zijn
hiermee een totaal leverancier voor Camping Roosdunen”
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Service
Het begint met een idee: een lichtplan, uitwerken in dialux en daarna in 3D. Daarna de
productie: hout verwerken, ledmodules plaatsen en monteren. Tot slot: transport. In alle
fases van ontwerp tot realisatie van onze projecten, producten en co-creaties zetten we
eigen middelen en know-how in, maar ook die van leveranciers, kennisinstellingen en
partners.
Demotuin op de VeluweWil je het TimberLab assortiment in actie zien, onze producten
‘in het echt’ ervaren? Kom dan eens langs in onze demotuin, vlakbij onze werkplaats in
Otterlo. Je bent dag (en nacht) welkom op Haarweg 8 te Otterlo. Met en zonder afspraak.
Bij zonsondergang schakelen de armaturen automatisch in via een schemerschakelaar. Ook
overdag kunnen we het licht natuurlijk even aandoen. Bel ons van tevoren, dan houden we
rekening met je komst.

29

Assortiment

Larikshout & Eikenhout

Kastanjehout

Accoya hout

www.timberlab.nl

Harskamperweg 32, 6731 AB Otterlo

tel. +31 (0)318 843617 info@timberlab.nl

