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Driftwood Meubelmaker Michel Doyer struint strand in Canada af naar mooie stukken

Experimenteren met drijfhout

Tienduizend kilo drijfhout
haalde meubelmaker
Michel Doyer uit Canada.
Na een half jaar kan hij er
eindelijk iets mee doen.
DENNIS BOXHOORN

H

et ligt ermee bezaaid op
vrijwel ieder strand in de
Canadese staat Brits Columbia. Driftwood, in zee
gedumpt door de gigantische houtindustrie waar dat deel van Canada
naast de visserij van afhankelijk is.
Ook bij het vervoeren van al dat
hout ontsnapt er wel eens een blokje – wat heet. De Amsterdamse meubelmaker Michel Doyer (44) verzamelde afgelopen september op het
eiland Sointula tienduizend kilo
driftwood, stopte het in een container en liet het richting Nederland
verschepen. Hier wil hij het als decoratie gebruiken in bijvoorbeeld
winkelpanden. Mooi plan, maar het
bleek lastig uit te voeren. Het Nederlandse ministerie van Landbouw
heeft het niet zo op importproducten die een potentieel gevaar vormen voor de volksgezondheid.
Doyer hield voet bij stuk en kreeg na
zes maanden groen licht, als eerste
in Europa.
Geen enkel stuk hout in Doyers
opslagplaats is hetzelfde. Het één is
met wat fantasie zo te verkopen als
de onderkaak van een walvis, een
ander heeft meer iets weg van menselijk spierweefsel. Zo nu en dan ligt
er een kant-en-klaar meubelstuk
tussen, gevormd door het ruwe oceaanwater, fel zonlicht en andere natuurkrachten. Het driftwood (Engels
voor drijfhout) van Doyer laat zich
nog het best vergelijken met fossielen. De meeste stukken zijn zilverwit uitgeslagen door het zoute water, waar ze soms jaren in hebben
liggen dobberen. Als ze op de kust
zijn gesmeten, zorgt de zon ervoor
dat het hout bikkelhard wordt, ondoordringbaar voor insecten.
Doyer vindt zijn handelswaar op
de stranden van het eiland Sointula
voor de kust van Brits Columbia (Canada), wat in het Fins staat voor
‘harmonieuze plek’. Begin vorige
eeuw wilde een Finse visionair er
een autonome gemeenschap stichten, als uitweg voor de mijnwerkers
van het nabijgelegen Nanaimo. Het
plan mislukte jammerlijk en het eiland werd terugverkocht aan de Canadezen. Het eilandje moet mythisch zijn, getuige de glinstering in
Doyers ogen als hij erover begint te
vertellen. Via zijn boezemvriend en
tegenwoordig ook zakenpartner Peter kwam hij erachter dat het drijfhout dat rondom Sointula ligt,
mooier is dan waar ook ter wereld.
“Toen ik Peter jaren terug op SintMaarten leerde kennen, hebben we
al eens een winkel ingericht met het

Door zee, zon en wind gevormde houtsculpturen afkomstig van het strand van het eiland Sointula voor de kust van Brits Columbia (Canada).
hout dat daar te vinden was. We
werden allebei gegrepen door de
schoonheid van het materiaal en
spraken destijds de wens uit ooit
een dergelijk project samen van de
grond te tillen. Peter woont op Vancouver Island en hoorde via via dat
daar in de buurt een schat aan materiaal zo voor het oprapen ligt.
Toen hij foto’s stuurde, ging ik overstag,” aldus Doyer vanuit zijn industriële opslagplaats.
In de voormalige chocoladefabriek van Bensdorp in Bussum
heeft Doyer de ideale plek gevon-

den om zijn geïmporteerde stukken
hout op te slaan. Hij heeft in het gigantische pand, dat in 2002 officieel
werd gesloten, vijfhonderd vierkante meter beschikbaar. Juni kwam
hier de eerste containerlading driftwood over uit Canada, bij wijze van
probeersel. Alles staat nu uitgestald
in zijn opslag. “Het is afwachten of
grote interieurdesigners en tuinarchitecten markt zien in driftwood, of
dat we zelf ruimtes gaan aankleden
op locatie,” zegt Doyer.
Hij en zijn compagnon hadden
van tevoren geen flauw benul of er

in Europa vraag zou zijn naar stukken zwerfhout, laat staan dat ze
wisten hoe het hier aan te prijzen. In
Canada heeft de scheepvaart alleen
maar last van de ronddrijvende
massa. De kustlijnen zijn door het
hout dan wel beter beschermd, de
flora en fauna heeft onder de enorme ‘beverdammen’ te leiden.
Uiteraard deed Doyer wel wat
marktonderzoek voor hij in het diepe sprong. Meubels maken van gewoon hout is nu nog zijn core business, maar daar kan zomaar veran-

‘We werden gegrepen
door de schoonheid
van het materiaal’

Michel Doyer: ‘Het is te hopen dat het aanslaat.’

dering in komen als driftwood blijkt
aan te slaan. Afgelopen zomer
struinde hij met Peter mijlen FinsCanadees strand af, op zoek naar de
mooiste stukken. Met behulp van
twee autochtonen selecteerde hij in
vijf dagen tienduizend kilo.”Je moet
vooral letten op de schoonheid,
hardheid, de droogte en het belangrijkst: er mag geen bast meer om het
hout zitten. Op die plekken gaan termieten, wormen of bacteriën zich
nestelen. Dat moet je voorkomen.”
Daarmee illustreert de meubelma-
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ker ook direct het grootste probleem
dat met de import van drijfhout gemoeid gaat. Officieel blijft het hout
dat op de Canadese stranden ligt eigendom van de houtindustrie, een
uiterst machtige partij in het NoordAmerikaanse land. Doyer moest
eerst een vergunning zien te bemachtigen om het afvalhout mee mogen nemen. Dat lukte, tegen betaling. Doyer: “Vervolgens kregen we
van het Nederlandse ministerie van
Landbouw steeds een nee op het rekest. Men was te bang dat er vreemde exoten in het hout zouden meekomen.”
Na een half jaar steggelen, waarin
het Canadese Ministry of Forest de
Nederlandse collega’s ervan overtuigde dat er geen gevaar zou zijn
voor allerlei meereizende schimmels en bacteriën, kreeg Doyer het
als eerste Europeaan voor elkaar het
hout dit continent op te halen. “Op
Sointula gaan verhalen dat een
Duitser het dertig jaar geleden al
eens heeft geprobeerd, maar daar
zijn zelfs op dat kleine eilandje de
meningen over verdeeld. Bovendien is er niets over terug te vinden.
Het is nu te hopen dat driftwood
aanslaat en dat ik minstens één keer
per jaar naar Canada kan om een
nieuwe lading hout te halen.”
www.pacificwildwood.nl

ADVERTENTIE

‘Zuidoost is geen plaatsnaam’
Van een verslaggever
AMSTERDAM – De VVD in stadsdeel Zuidoost wil af van het gebruik van de twee woonplaatsnamen Amsterdam en AmsterdamZuidoost.
“Stadsdeel Zuidoost is gewoon onderdeel van Amsterdam, net zoals

Zuid en Noord,” zegt fractievoorzitter Eddy Meyer. Het gebruik van de
namen is ingevoerd in 1976 in het
kader van de postbezorging. In 2007
is de afspraak geformaliseerd.
Belangrijke huizensites als Funda
en Woningnet hanteren Amsterdam
Zuidoost als aparte plaatsnaam.
Meyer: “Als je een woning zoekt in
de hoofdstad, wordt Zuidoost uitge-

zonderd. Het stadsdeel heeft een
ruim aanbod aan mooie, betaalbare
woningen. We doen huurders en kopers daarmee tekort.”
De VVD-Zuidoost gaat de gemeenteraadsfractie van de Amsterdamse
VVD voorstellen de regels aan te
passen. Overigens is voor een wijziging ook overleg noodzakelijk met
TNT Post.

LETSELSCHADE?

Elke eerste donderdag van de maand van 17.00 tot 19.00
gratis en vrijblijvend inloopspreekuur.

Specialisten in letselschade
Museum Plaza (tegenover Rijksmuseum), Weteringschans 85-87,
1017 RZ Amsterdam, 020 67 32 199, www.beeradvocaten.nl

