


Williams & Koch is sinds voor-
jaar 2005 actief op het vlak 
van alternatieve houtkleurmid-
delen. 
Er werd bewust gekozen voor 
de ontwikkeling van beitsen 
zonder solventen, giftige- of 
milieubelastende stoffen, of 
ingrediënten die gebruikson-
vriendelijk zijn, denk aan geur-
hinder, irritatie etc. 

Dit geldt zowel voor de re-
actieve als de niet-reactieve  
systemen. Het gebruik van uit-
sluitend anorganische pigmen-
ten in de BWC- en Branton C 
reeksen bijvoorbeeld, draagt 
ook hiertoe bij.



Het begon met het lezen van een studie “Milieu- 
vervuiling in Parijs, 17de-18de eeuw”. Die titel  
alleen al was intrigerend, het klonk paradoxaal. 
Maar inderdaad, talrijke opkomende industrieën 
zoals metallurgie, verffabriekjes, parfumiers, leer- 
looierijen, alchimisten die stilaan chimisten werden 
etc., dumpten allemaal hun afval in de Seine. Ook de 
riolen mondden daarin uit.
Enkele maanden later dook er info op over de  
beroemde “Louis XIV patine” in de meubels 
van Versailles. Dat hout was grijs uit zichzelf en  
menig schilder-restaurateur had al met matig  
succes getracht dit effect te kopiëren.

Nu is het bekend dat bomen destijds enkele jaren 
“gewaterd” werden, ze werden in de rivier bewaard. 
Daarna verzaagde men ze om verder in de wind te 
drogen. Gewaterd hout krijgt geen windbarstjes en 
trekt niet meer krom.

Deze Parijse bomen hadden dus jaren in deze sterk 
vervuilde Seine gelegen, hmmm….

Wat dan volgde was een uitermate boeiende  
zoektocht naar stoffen die in het pre-industrieel 
tijdperk gebruikt werden. Deze werden in de loop 
van 2004 uitgebreid in al hun combinaties met  
eikenhout in contact gebracht.









De grote doorbraak kwam er 
in 2011 met de introductie van 
Linochrom K en Linochrom 
P. Deze vertraagde, resp.  
gebufferde vergrijzende sys-
temen zijn uniek in de wereld  
omwille van hun extreem  
eenvoudige en aanzetvrije 
toepassing. Meestal wordt 
hiervoor de poliermachine en 
witte pad gebruikt. 
Ook een groot voordeel van  
Linochrom P is de buffering, 
die de reactie minder afhanke-
lijk maakt van de herkomst van 
het eikenhout. 

In combinatie met Williams 
& Koch ophel-olie (olie die 
bleek opdroogt) blijft de grijze  
tint veel langer aanwezig en 
wordt de gevreesde vroeg- 
tijdige vergeling/verbruining 
van de reactie bijna volledig 
vermeden. 

Het gebruiksgemak, de tref-
zekerheid en het oneindige 
kleurgamma van Linochrom 
blijft zelfs na tien jaar verbazen. 
Samen met Fumicolor (het 
vroegere Branton C3) is  
Linochrom de internationale 
topper.
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Het ontwikkelen van alternatieve middelen en  
methodes om de kleur en uitstraling van hout te  
wijzigen is een bezigheid die passie vereist. 
Aan passie ontbreekt het bij Williams & Koch niet, 
het is de drijvende kracht achter ons bedrijf. Voeg 
daarbij de nooit aflatende drang naar kennis, de 
steeds weer verwonderende inzichten in de natuur 
en de doorgedreven klantgerichtheid die Williams 
& Koch eigen zijn, en er ontstaat een voedings- 
bodem voor spectaculaire resultaten.

Ook hier op Het Dorlik gaat in ons Woodtone Atelier 
de ontwikkeling gestaag verder. Wij hebben het voor-
deel ten opzichte van de grote fabrikanten dat wij veel 
flexibeler kunnen werken en nog meer aandacht aan 
maatwerk kunnen besteden. 

Het is per slot van rekening  onze corebusiness. Met 
een archief van meer dan 1800 formuleringen kan  
uiteraard supersnel geschakeld worden.





De niet aflatende investeringen in R & D leverden 
tal van unieke beitsbeelden op, alsook een uit-
gebreid reactief gamma dat ongeveer de gehele  
PH-schaal bestrijkt. 
Dit leidde tot de “Branton Woodtone Collection” 
die wereldwijd door designers gebruikt wordt.  
Uiteraard speelt hier het ECO-karakter van de pro-
ducten een belangrijke rol. Veel klanten werken 
namelijk heel bewust conform de “Living Building 
Challenge”, een garantie voor het gebruik van 
niet-schadelijke stoffen in de bouw. Als leidraad 
dient de “Living Building Challenge Red List”.





“De leukste opdrachten zijn uiteraard deze waarbij 
je carte blanche hebt. Zo word je als houtkleurspeci-
alist ook trendsetter.” 
Om die activiteiten op dat vlak een ander cachet 
te geven in de designwereld wordt vanaf dit jaar 
voor de sampling samengewerkt met Branton Arts.  
Williams & Koch Europe en Branton Arts kijken  
constant uit naar nieuwe toepassingsmogelijkheden 
en special effects. 

De diverse metallic patina’s zijn  daarvan een  
recent voorbeeld, alsook onze parelmoerbeitsen  
en -oliën, maar eveneens de ontwikkeling van luxe-
staal-edities in combinatie met leder en andere  
natuurlijke materialen.  
Na vijftien jaar in de markt leer je trouwens ook in 
andere sectoren nichebedrijven kennen die volop 
meedenken in het verhaal, er zijn tal van experten in 
gespecialiseerde bedrijven die op onze golflengte 
zitten. 

Onze nieuwste generatie ophel-olie is zo een 
ontwikkeling, deze droogt niet alleen bleek op,  
het is ons  bovendien gelukt er een alternatief 
U.V.-blocking systeem in te bouwen. Dit is nu in  
testfase voor lancering in het voorjaar.





Begin 2018 verhuisde Williams & Koch naar  
industriezone Het Dorlik. Er was nood aan bredere 
infrastructuur, waarop de gerenoveerde hallen aan 
de Zuidoost kant  een passend antwoord boden. De 
voormalige bureelgebouwen werden omgevormd tot 
Woodtone Atelier, the place to be voor opleidingen, 
demo’s, inspiratie en workshops. Zit je als ontwerper 
met een moeilijk kleurproject of geraak je er als  
verkoper met je klant niet uit? Altijd welkom!



Elk hout geeft kleur af

aan de tijd, 

tot slechts het grijs 

gedijt.

Alsof het herfstte,

en kleur na kleur het 

weer ten prooi,

de wind vervoegt.

Er rest de berkenstam,

de witgeverfde.
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