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Buighoutklassiekers 
WENEN - Café Bellaria in Wenen is al sinds 1870 een 
ontmoetingsplek voor schrijvers, kaartspelers en kof-
fieliefhebbers. De iconische buighoutstoelen 209 en 
214 van Thonet geven het interieur een frisse uitstra-
ling. De Thonet-buighoutstoel 214 in krachtig koraal-
rood met gevlochten zitting is een designicoon en 
wordt nog steeds gezien als één van de meest succes-
volle, industrieel vervaardigde producten ter wereld. 

Dankzij zijn minimalistische uitstraling vindt deze klas-
sieker al meer dan 160 jaar zijn weg in de meest uit-
eenlopende interieurs. Ook de buighoutklassieker 209 
is voor het interieur van het hernieuwde Café Bellaria in 
fel koraalrood gebeitst. De zitting van deze  stoel met 
armleuningen, die door zijn sobere esthetiek en organi-
sche vormgeving bijna als een sculptuur oogt, is voor-
zien van een zacht koperkleurig zitkussen.

Import duurzaam 
geproduceerd hout daalt
ALMERE - Uit de rapportage onder de VVNH leden blijkt dat het aandeel aantoonbaar 
duurzaam geproduceerd hout en plaatmateriaal (met CoC-certificaat FSC en/of PEFC) 
in 2021 licht is gedaald naar 92,2 procent. Dat is een lichte daling van 1,5 procent ten 
opzichte van 2020. Deze eerste daling sinds vele jaren bevestigt dat er blijvend 
aandacht nodig is voor de duurzame herkomst van het hout.  

De  v r a a g  n a a r 
duurzaam 
geproduceerd 
hout is ondanks 

alle inspanningen nog 
steeds geen vanzelfspre-
kendheid in de keten. 
Paul  van den Heuvel , 
directeur VVNH - en Cen-
trum Hout: “Na het eer-
ste Corona - jaar 2020 
was het de vraag hoe 
2021 voor de houtsector 
en onze leden zou uitpak-
ken. De rapportage laat 
zien dat ondanks dat het 
aanbod en de beschikbaarheid 
door onder andere beperkingen 
van productiecapaciteit, beperkte 
zeevrachten en verhoogde zee-
vrachtkosten bij tijd en wijle lastig 
waren, de leden het importvolume 
hebben weten vast te houden. Dat 
het overall duurzaamheidpercen-
tage in zo’n moeilijke markt slechts 

licht is gedaald stelt gerust, maar 
bevestigt dat het continueren van 
de vraag naar duurzaam geprodu-
ceerd hout essentieel is voor het 
vasthouden en verder vergroten 
van het aanbod en daar hebben we 
al le schakels in de keten voor 
nodig.”
De aandacht voor- en vraag naar 

hout voor houtbouw en 
grond - weg en water-
bouw projecten nemen 
toe. Volgens Van den 
Heuvel is dat logisch met 
de uitdagingen waarvoor 
d e  s am e nl ev in g  z i c h 
door het klimaatakkoord 
en het grondstoffenak-
koord gesteld ziet. 

De VVNH-leden importe-
ren in 2021 ruim twee 
miljoen kubieke meter 
aan naaldhout, hardhout 
en plaatmater iaal .  Bi j 

naaldhout en plaatmateriaal is het 
aandeel duurzaam geproduceerd 
over 2021 respectievelijk 96,6 pro-
cent (-2,2 procent 2020) en 94,3 
procent (-3,9 procent 2020). Van 
het hardhout komt 67,6 procent 
(+0,4 procent 2020) uit gecertifi-
ceerd duurzaam beheerd bos met 
CoC-certificaat. 

FELDER NEDERLAND BV
Tel.: 0342 413144 | www.felder-group.nl

ONZE KWALITEIT 
IS UW SUCCES

Met unieke oplossingen brengen wij uw productie 
naar een hoger niveau. Of het nu om bewerking van 
plaatmateriaal, massief hout, of om kunststoffen gaat. 

Format 4 – een klasse apart

VACUUMHEFFERS

071-5896400 / ERKON.NL

VACUUMHEFFERS

Voor meer info bel naar 010 28 22 111
of ga naar www.peulen.nl

Maak een afspraak in onze showroom 
van ruim 1500 m² met meer dan 250 machines!

Robland
Z400 M Black LABEL 
Formaatzaag
Exclusief voor Peulen

HK2171d

Geniaal
alternatief voor
tropisch hardhout
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BORM Nederland b.v.
www.bormnederland.nl

PointLineCAD/CAM
VAN ONTWERP TOT PRODUCTIE
Eenvoudig ontwerpen
Overtuigende presentaties
Individueel ontwerpen en construeren
Automatische herkenning van bewerkingen
Uitgebreide corpusbibliotheek

HK23 90b

TERSA.NL

UIT VOORRAAD LEVERBAAR

TERSA 
DE UNIEKE
ZWITSERSE 
KWALITEIT

HK1936c



cab
houtimport

Beyleveld houtimport b.v.
Sluisjesdijk 155 - 3087 AG Rotterdam
Tel.: 010-4761500 - fax: 010-4761696
info@beyleveld.com - www.beyleveld.com

Uit voorraad en op aanvoer leverbaar: 
• Gezaagd naaldhout.
• Russisch naaldhout triplex 

BX/CX, CX/CX en CX+/CX t&g.
• Russisch berken triplex, 

1525 x 1525, 2440/2500 x 1220/1250 mm en 
1300/1525 x 3050 mm, alle dikten en kwalitei-
ten, ook fi lm-faced en MESHWIRE/fi lm-faced.

• Braziliaans ELLIOTIS PINE triplex, C+/C 
2440 x 1220 mm en 18 mm t&g.

• Chileens RADIATA PINE TRIPLEX “SELEX” 
B/C, Cp/C 2440 x 1220 mm.
Dikten 6,5 t/m 30 mm S.E. en 18 mm t&g en 
4-zijdig t&g

• Hardboard in standaard maten 
en op maat gezaagd.

HK1392

Beyleveld

Lebbink Trading B.V.
Op aanvoer of uit voorraad leverbaar:

Hardboard - Zachtboard

Spaanplaat - MDF - HDF

OSB - HPL

Multiplex (alle merken)

Underlayment (Fins vuren,

Elliottis, Radiata, Eucalyptus, grenen)

Wij kunnen onze standaard producten

ook gegrond, bewerkt en gezaagd aanbieden.

Lebbink Trading B.V.
HOUT IMPORT

Tel.: 0320-288086

fax: 0320-288558

info@fiberboards.eu

www.fiberboards.eu
HK1758

n Houtbewerkingsmachines

n Freesgereedschappen

n Afzuiginstallaties

n Onderhoud en Reparatie

n Keuring machines vlgs. richtlijn arbeidsmiddelen

n Electr. handgereedschap norm NEN 3140

Weerestraat 8, 3044 BG Rotterdam
Telefoon: 010 - 415 60 33
E-mail: info@ gewi-bv.nl
www.gewi-bv.nl

In- en verkoop van nieuw en gebruikte
houtbewerkingsmachines / afzuiginstallaties

H
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WIJ DOEN WAT 
WE BELOVEN
Op zoek naar bewerkingsmachines 
voor de plaatverwerkende industrie? 
Wij bieden u een compleet aanbod. 
Samen met u vinden we een 
oplossing die hout snijdt!

SERVICE VAN DE 
BOVENSTE PLANK
Dankzij onze gedegen kennis bieden wij een goed advies over de
aanschaf van houtbewerkingsmachines. Ons team aan vakmensen 
gaat alti jd oplossingsgericht te werk. Service staat daarbij hoog in
het vaandel. Dat is waar wij voor staan!

MEER WETEN?

Molendijk Houtbewerkingsmachines BV 
Weespad 4-6 | 3257 Ooltgensplaat
0187-630621 | info@molendijkservice.nl 
molendijkservice.nl
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Schrijf u in voor de nieuwsbrief op

dehoutkrant.nl
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Veilingstraat 46

7833 HN Nieuw-Amsterdam

tel. 0591 - 55 25 04

fax 0591 - 38 19 10

info@� jnhoutdrenthe.nl

www.� jnhoutdrenthe.nl

Fijnhout Drenthe levert elke gewenste houtsoort, waarvan 60 Europese 
houtsoorten en 20 tropische houtsoorten op voorraad. In onze houtdroogloods in 

Nieuw-Amsterdam ligt 3000 m3 hout opgeslagen. Bekantrecht en onbekantrecht hout. 

Kwaliteit staat bij ons voorop

HK2544

Nieuw binnengekomen, afrormosia stammen KD, “ Afrikaans Teak”
Dikte 52/65/82 mm lengte 500 cm.
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ACTUEEL

BEURZEN

ACTUEEL

Een van de speerpunten van 
PEFC is continue verbete-
ring. Iedere vijf jaar wordt 
gekeken of de regels voor 

duurzaam bosbeheer aanpassing 
behoeven. Omdat er in Nederland 
nieuwe wetten zijn aangenomen die 
betrekking hebben op bosbeheer en 
omdat de duurzaam bosbeheerei-
sen van PEFC International zijn aan-
gescherpt heeft het bestuur van 
PEFC Nederland in 2019 besloten 
een herzieningsprocedure te star-
ten.

Hoe werkt het herzieningsproces?
Alle regels zi jn tegen het l icht 
gehouden door een onafhankelijke 
en brede groep experts onder voor-
zitterschap van Albert Schimmel-
penninck. Deze groep, het PEFC 
Forum, bestond onder andere uit 
ecologen, wetenschappers, bosei-
genaren, werkgevers- en werkne-
mersorganisaties en controlerende 
instanties. Het Forum heeft een ver-
nieuwde set met regels opgesteld 

die na verschillende publieke con-
sultaties door de Algemene Leden-
vergadering van PEFC Nederland 
officieel zijn vastgesteld.  
Na de vaststelling op nationaal 
niveau is het proces voor internatio-
nale goedkeuring van start gegaan. 
Naast een internationale consultatie 
ronde heeft een onafhankelijke con-
troleur de nieuwe eisen van de bos-
standaard naast de eisen van PEFC 
International gelegd en geconclu-
deerd dat de Nederlandse bosstan-
daard ook voldoet aan de internatio-
nale verwachtingen.

Wat is er veranderd?
De structuur van de standaard is 
flink op de schop gegaan waardoor 
het document nog beter leesbaar is. 
Daarnaast zijn er enkele eisen aan-
gepast zodat de eisen beter bij de 
ervaring in de praktijk passen. Tege-
lijkertijd blijft de standaard uitgaan 
van het feit dat duurzaam bosbe-
heer slechts gedeeltelijk in cijfers te 
vatten is en wordt nog steeds van 

de kunde van de bosbeheerder uit-
gegaan. Ten slotte biedt de nieuwe 
standaard certificering van bomen 
buiten het bos aan, waardoor het 
voor bijvoorbeeld gemeenten en 
boeren mogelijk is hun bomen in 
parken, langs lanen of akkers onder 
certificaat te brengen om duurzaam 
beheer aantoonbaar te maken.

Individueel of groepscertificaat
Als boseigenaar is het mogelijk om 
te kiezen voor een individueel certi-
ficaat of om aan te sluiten bij een 
groepscertificaat. Indien de bosei-
genaar voor een groepscertificaat 
kiest, krijgt hij ondersteuning van de 
groepsmanager. De praktijk bij par-
ticulier en overheidsbosbezit wijzen 
uit dat de Nederlandse PEFC bos-
standaard goed toepasbaar is voor 
zowel kleine als grote boseigenaren. 

Nadere informatie:
pefc.nl/boseigenaren

‘Waterstof passeert accu’
BIDDINGHUIZEN - Het was, volgens 
de beursorganisatie, een succes om 
AgroTechniek Holland en Groen-
Techniek Holland gelijktijdig en 
naast elkaar te laten plaatsvinden. 
Meer dan 55.000 boeren, loonwer-
kers en groenprofessionals bezoch-
ten van woensdag 14 september tot 
en met zaterdag 17 september de 
twee vakbeurzen in  Biddinghuizen. 

Beursdirecteur Willem Bierema: “Na 
drie jaar geen beurs vanwege corona 
was er veel enthousiasme bij de agro- 
en groensector. Langs 4 kilometer 
gangpaden zagen de bezoekers meer 
dan 5.000 trekkers, machines en 
gereedschappen van meer dan vijf-
honderd merken. Een van de belang-

rijke items deze vakbeurs was de 
grootscheepse introductie van accu-
technologie. De meningen daarover 
waren verdeeld. Op de stand van 
Stierman de Leeuw stond een fiets 
met daarachter een takkenversnippe-
raar op accu van het merk Eliet. 
 Dubbel groen dus. 

Stierman de Leeuw-directeur Jurgen 
Albers heeft zijn bedenkingen bij de 
accutechnologie als het gaat om de 
bosbouw. ”De machnies zijn over het 
algemeen te zwaar voor accutechno-
logie. Als we twee beurzen verder zijn 
(6 jaar, red.) dan is de waterstoftech-
nologie de accutechnologie gepas-
seerd”, zo  voorspelt Albers. 

Subsidieaanvraag  ‘Natuurlijk sneller bouwen’
EDE - Bouwbedrijven of leveran-
ciers voor de bouw die hun pro-
ductieproces willen omzetten 
naar prefab bouw voor nieuwe 
bouwwoningen hebben de moge-
lijkheid om subsidie aan te vra-
gen. Ook als het gaat om het ver-
beteren van de productieproces 
voor prefab bouwen, om dit zo 
circulair mogelijk te doen; ook 
daarvoor kan subsidie worden 

aangevraagd. Dit kan tot 30 
november 2022 16.00 uur.

De subsidie is bedoeld voor MKB-
ondernemers of leveranciers voor 
de bouw met en productielocatie in 
Gelderland. De provincie wil op die 
manier de woningbouw versnellen 
en dit zo circulair mogelijk laten 
verlopen. De aanvraag is mogelijk 
als het gaat om de aanschaf van 

apparatuur en software  of de 
inhuur van externe deskundigen die 
het bedrijf helpen bij het omzetten 
of veranderen van het productie-
proces. 

Nadere informatie:
www.gelderland.nl/subsidies/natuur-
lijk-sneller-bouwen

  Engelstalige Vectorworks 2023 beschikbaar
MECHELEN - Het is zover: de 
Engelstalige 2023-versie van CAD- 
en BIM-software Vectorworks is 
vanaf heden beschikbaar. De 
Nederlands-, Frans- en Poolstalige 
versies van officiële distributeur 
Design Express - met gereedschap-
pen aangepast aan de lokale stan-
daarden en behoeften - volgen op 
dinsdag 25 oktober 2022.

“Voor Vectorworks 2023 leggen we 
de focus op het optimaliseren van 
onze software. We zijn voluit 
gegaan voor efficiëntieverbeterin-
gen ten dienste van ontwerpers, 
zodat zij op hun beurt voluit kunnen 
gaan voor creatieve ontwerpen”, 
aldus Vectorworks CEO Dr. Biplab 
Sarkar. Met een uitgebreid pakket 

nieuwe tools en tal van functiever-
beteringen kunnen Vectorworks-
gebruikers een aantal belangrijke 
updates verwachten in Vector-
works 2023. 
Deze brengt belangrijke updates 
voor BIM-workflows. Zo maakt het 
nieuwe gereedschap Grafische 
Legende het tijdrovende en foutge-
voelige proces van handmatige 
legendes volledig overbodig. Het 
gereedschap coördineert de 
gebruikte bronnen automatisch en 
is grafisch makkelijk aan te passen 
en bewerken. Voortbouwend op de 
datagerichte focus van vorig jaar, 
maakt Vectorworks 2023 nog beter 
gebruik van gegevens en hulpmid-
delen door middel van krachtige 
toevoegingen voor datarapporte-

ring. Vectorworks Landschap 2023 
introduceert grote verbeteringen 
voor het modelleren van terreinen, 
waardoor er minder tijd nodig is 
voor nivelleringsplannen en terrein-
modellering, makkelijker rekening 
gehouden wordt met afwateringsei-
sen voor complexe terreinen en een 
betere controle is over de contour 
van verhardingen. 

Over Vectorworks, Inc.
Vectorworks, Inc. is een internatio-
nale CAD/BIM-softwareontwikke-
laar voor architectuur, interieur, 
landschapsontwerp en entertain-
ment. Sinds 1985 helpt Vector-
works ontwerpers in hun creatieve 
totaalproces - van inspiratie tot 
 realisatie. 

PEFC Nederland lanceert 
nieuwe bosstandaard

PRODUCTNIEUWS

Op de stand van 
Stierman de 
Leeuw stond 
deze fiets 
geparkeerd met 
daarachter een 
takkenversnip-
peraar op accu 
van het merk 
Eliet.

WAGENINGEN - De nieuwe bosstandaard van PEFC Nederland is goedgekeurd door 
PEFC International én door de Nederlandse Raad van Accreditatie. De standaard is 
geherstructureerd en de criteria zijn aangepast zodat ze beter op de praktijk aansluiten 
en tegelijkertijd voldoen aan de hedendaagse duurzaamheidseisen. Daarnaast biedt de 
standaard nu ook mogelijkheden voor de certificering van bomen buiten het bos.
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KORTE HOUTJES

ADVERTENTIE

Je enige garantie voor het unieke snelwisselsysteem 
en de beste omkeermessen ter wereld. 

WISSELMESSEN 
GA VOOR ORIGINEEL

ORIGINAL SWISS MADE

TERSA.NL

Alleen als de originele messen in de originele 
beitelblokken zijn geplaatst ben je zeker van 

optimale veiligheid en topprestaties. 

HK1936a

www.houtproplus.nl

Brabanthallen Den Bosch
1-4 / 11 / 2022

HOUTPRO+ 22
Een krachtig reünie van

houtverwerkend Nederland

Plastic opvangzakken in  
diverse afmetingen
Tel. 020 - 684 16 75
www.teygeler.nl

Bousema Producties
Voor al uw vochtigheidsmeters!
Tel. 06 - 53 52 48 20
www.aqua-boy.nl
E.mail: m.bousema@aqua-boy.nl

Wij hebben intresse
voor zaagsel houtvezel
Tevens zuigen wij bunkers
en containers leeg
Intresse bel: 06 - 22 40 31 94

Schuurbanden Op maat
Email: info@schuurbanden.nl
tel. 0543-512681

Werkplaats te huur
Volledig ingerichte meubel- en 
interieurbouwwerkplaats te Andelst
machines ter overname
Interesse bel: 06-54370617 



BEZOEK ONS OP HOUTPRO+
01.11. – 04.11.2022HAL 1 | STAND 

1130 & 1132HOUTBEWERKING IN 
VEILIGE HANDEN BIJ PCS®

FELDER NEDERLAND BV
Hermesweg 34, 3771 ND Barneveld | info@felder-nederland.nl | Tel.: 0342 413144 | www.felder-group.nl

PRECISIE, ONTWERP, AUTOMATISERING EN 
VEILIGHEID. ALLES IN ÉÉN, HET COMPLETE 
PAKKET VAN DE KAPPA 550
3 Ongevallenpreventie in milliseconden
3 Waarneming van de veiligheidsomgeving met 

vroege nabijheidsdetectie
3 Onmiddellijk klaar voor gebruik en ongevoelig 

voor stof en vuil

Video

Veldegge 5
7468 DJ Enter
t 0547 383 897
f 0547 381 115
www.euromec.nl
info@euromec.nl

Euromec, uw totaal leverancier van hoogwaardige 
snijgereedschappen voor de CNC gestuurde 
houtbewerkingscentra. 

Met een slim doordacht gereedschappenplan kunnen 
wij elke uitdaging, reeds meer dan 40 jaar, aan.

• Eenvoudig en snel messen wisselen

• Geluidsreducerende aluminium freesbody

• Optimale rondloop nauwkeurigheid

• Perfecte oppervlaktekwaliteit

H
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Houtfix Astvuller, de oplossing 
voor snelle houtreparatie!
houtfixbenelux.nl   |  +31(0) 547 820 996

Meten en instellen gaat voortaan heel eenvoudig!
Het nauwkeurig meten van materiaal en vervolgens 
instellen van handmatige lengteaanslagen, vergt tijd en 
ervaring. TigerStop biedt de oplossing!

TigerStop is wereldleider op het gebied van 
automatische opduw- en aanslagsystemen, die uw 
bestaande (bewerkings)machine omturnt in efficiënt 
productiegereedschap.

•  Hoge precisie: 0,1 mm
•  Verhoogt uw productiviteit
•  Makkelijk in gebruik
•  Minder materiaalverlies en herstelwerk
•  Geschikt voor vrijwel elk materiaal

gaat voortaan heel eenvoudig!
Het nauwkeurig meten van materiaal en vervolgens 
instellen van handmatige lengteaanslagen, vergt tijd en 

 biedt de oplossing!

 is wereldleider op het gebied van 
automatische opduw- en aanslagsystemen, die uw 
bestaande (bewerkings)machine omturnt in efficiënt 

•  Minder materiaalverlies en herstelwerk
•  Geschikt voor vrijwel elk materiaal

TigerStop Europe
Bedrijvenstraat 17, Wierden
Tel: +31 546 - 57 51 71
E: info@tigerstop.nl
www.tigerstop.com

HK2174

HK25 24
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Industrieel gereedschap, CNC machines, precisie slijptechniek, 
aggregaten & afzuigtechniek
voor de hout-, metaal-, kunststof-, aluminium- en composiet verwerkende industrie

H
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ADVERTENTIE

AGENDA 2022

ONDERZOEK

ACTUEEL

 t/m 15 oktober 202211
 HOLZ BASEL

 www.holz.ch
 
 t/ m 15 oktober 202212

 XYLEXPO/ 33.BI-MU
 fieraMilano, Italië
 www.xylexpo.com

 t/m 16 oktober 202214
 HUIS& WOONBEURS

 Evenementenhal Hardenberg
 www.huiswoonbeurs.nl
 

ACTUEEL

Ui t d e ana l yse  b l i j k t  dat 
slechts een klein percentage 
van bruikbare bouwmateria-
len in de container belandt 

(10-15 %). In de meeste gevallen zijn 
bouwmaterialen bruikbaar voor een 
ander project en wordt het materiaal 
meegenomen naar de volgende 
bouwplaats. 

Naast de bruikbare materialen is er 
ook niet-bruikbaar bouwmateriaal, bij-
voorbeeld zaagafval, beschadigd 
materiaal of materialen die niet direct 
meer aan de technische eisen vol-
doen. Dit verlies (25-42%) is vaak van 

tevoren al verwacht in de calculatie. 
Daarnaast beperken de onderaanne-
mers dit verlies van materiaal zo veel 
mogelijk.  

De grootste winst is te behalen in het 
verminderen van verpakkingsmateri-
aal. Dit vertegenwoordigt het grootste 
deel van afval wat in de containers 
belandt. Deze afvalstroom kan wor-
den onderverdeeld in folie of ander 
plastic verpakkingsmateriaal, karton-
nen dozen en wegwerppallets, waar-
van deze pallets in volumes het groot-
ste aandeel ver tegenwoordigen. 
(bron: www.hibin.nl)

Stemmen 
voor 
De Boom 
van 2022 
LEERSUM - De nationale stem-
ronde voor de titel De Boom van 
het Jaar 2022 is gestart. Uit 82 
aangemelde bomen met hun 
bijbehorende verhalen heeft de 
jury twaalf bomen (één voor 
iedere provincie) genomineerd. 
De verkiezing van De Boom van 
het Jaar maakt deel uit van de 
Europese equivalent Tree of the 
Year. 

De Boom van het Jaar 2022 
draait niet om de dikste, oudste of 
mooiste boom, maar om mar-
kante bomen met een bijzonder 
verhaal. Het kan gaan om een 
historisch verhaal of om een 
boom met een bijzondere waarde 
voor een dorp of stad. De boom 
die een natuurramp overleefde of 
waaronder al sinds mensenheu-
genis het dorpsfeest plaatsvindt. 
Bomen vertolken een emotionele 
waarde, zij vertellen ons verhalen 
die het waard zijn gedeeld en her-
innerd te worden. 

Stemmen
Tot en met 17 oktober (12.00 uur) 
mag iedereen in Nederland stem-
men op de boom van zijn of haar 
keuze via de website www.
deboom vanhetjaar.nl. De boom 
met de meeste stemmen wordt 
uitgeroepen tot De Boom van het 
Jaar 2022. Deze winnaar wordt in 
het najaar feestelijk gehuldigd en 
is tevens de Nederlandse inzen-
ding voor de European Tree of the 
Year 2023. Deze Europese verkie-
zing bestaat sinds 2011 en wordt 
georganiseerd door de Environ-
mental Partnership Association 
(EPA). Nederland is een van de 
zestien deelnemende landen. De 
organisatie van de Nederlandse 
verkiezing is in handen van SBNL 
Natuurfonds.

Genomineerden per provincie:
1. Drenthe: De Paasbergeneik 

(Odoorn)
2. Flevoland: De Homerusboom 

(Almere)
3. Friesland: De stille getuige 

aan de Beackendyck (Bakke-
veen)

4. Gelderland: De Koortsboom 
(Overasselt)

5. Groningen: Een gewone rode 
beuk (Veendam)

6. Limburg: Wachters en Waai-
ers langs de Geul (Valken-
burg)

7. Noord-Brabant: De Philips-
boom (Eindhoven)

8. Noord-Holland: De monumen-
tale vleugelnoot (Hoofddorp)

9. Overijssel: De Bakenboom 
(Deventer)

10. Utrecht: Een Markiezeneik 
(Utrecht)

11. Zeeland: De majestueuze 
witte paardenkastanje (Zierik-
zee)

12. Zuid-Holland: Het 100-jarige 
‘verbindende beuken’ van de 
Greupkerk (Oud-Beijerland)

Stiho zet elektrische vrachtwagen in
NIEUWEGEIN - Stiho-klanten in de 
regio Haarlem en Amsterdam krij-
gen voortaan hun materialen 
bezorgd met Stiho’s eerste elektri-
sche vrachtwagen. 

Goederenvervoer per elektrische 
vrachtwagen is een logische vervolg-
stap in de verdere verduurzaming van 
de bouwmaterialengroothandel. Mark 
van Breukelen, Business Unit Mana-
ger bij Stiho: “Bij Stiho zetten we ons 
in om de CO2-uitstoot van onze 
bedrijfsvoering zoveel mogelijk te 
beperken. Door ons partnership met 
de Haarlemse vervoerder Van Santen 
GRP en truckbouwer MAN kunnen we 
per heden onze klanten in de regio 
Haarlem en Amsterdam beleveren 
met de elektrische vrachtwagen.”

Uitbreiden
Het is Stiho’s ambitie om begin 2024 

niet alleen de regio Amsterdam en 
Haarlem elektrisch te beleveren, 
maar ook Den Haag, Rotterdam en 
Utrecht. Van Breukelen: “Stedelijke 

logistiek moet duurzamer. We zoeken 
continu naar oplossingen om de leef-
omgeving schoner te krijgen. We rea-
liseren ons dat het nu nog pionieren 
is. Oplaadpunten en beschikbaarheid 
van elektrische voertuigen zijn nu 
nog een uitdaging, maar door te 
beginnen, doen we waardevolle erva-
ring op. We willen dat ons transport 
in 2028 volledig duurzaam is. We wil-
len de wereld goed achterlaten voor 
de generaties na ons. Daarnaast is 
het simpelweg zo dat wet- en regel-
geving verandert.”

Vervoer over water
In april maakte Stiho al bekend zich 
in te zetten voor duurzaam transport, 
met het tekenen van de intentieover-
eenkomst voor duurzaam goederen-
vervoer over het water in Utrecht. 
Voertuigen in de binnenstad mogen 
slechts rijden met een aslast van 

maximaal 2 ton. Vervoer over het 
water biedt een uitstekend alternatief 
om zware goederen bij klanten te 
leveren die projecten hebben in de 
binnenstad.

Duurzame materialen
Stiho levert al jaren duurzame bouw-
materialen aan professionals in de 
bouw. Een voorbeeld daarvan is het 
assortiment Urban Mining materia-
len, waarbij materialen uit oogstpan-
den opnieuw in de markt worden 
gebracht – onder dezelfde garanties 
en met dezelfde kwaliteit als nieuwe 
materialen. Stiho heeft al aan veel 
duurzame bouwprojecten een bij-
drage geleverd; recent nog aan Circu-
loco, het duurzame paviljoen op de 
Floriade. 

Nadere informatie:
www.stiho.nl/duurzaamheid

Meeste afval op bouwplaatsen 
is verpakkingsmateriaal
APELDOORN – Ongeveer de helft van het afval op een 
bouwplaats is folie of ander plastic verpakkingsmateriaal, 
kartonnen dozen  en wegwerppallets. Dat blijkt uit onder-
zoek van Stichting Insert in opdracht van Koninklijke Hibin. 
Het doel van het onderzoek was om te achterhalen in hoe-
verre er verspilling optreedt van bouwmaterialen op de 
bouwplaats en hoe die verspilling verminderd kan worden. 

Een groot deel van het afval op de bouwplaats is verpakkingsmateriaal. Pallets verte-
genwoordigen daarbinnen de grootste volumes.

De winnende boom van de nationale stem-
ronde van 2021 is te vinden in de provincie 
Limburg. (©Rob Visser Photography)

 t/m 4 november 20221
 HOUT PRO+

 Brabanthallen Den Bosch
 www.houtproplus.nl
 
 t/m 21 januari 202316

 IMM COLOGNE
 Köln Messe
 www.imm-cologne.com
 
 t/m 10 februari 20236

 BOUWBEURS 2023
 Jaarbeurs Utrecht
 www.bouwbeurslive.nl

 
 t/m 25 mei 202323

 HOUTBOUW
 Brabanthallen, Den Bosch
 www.houtbouwbeurs.nl
 
 t/m 19 mei 202315

 LIGNA
 Hannover Messe
 www.ligna.de 
 
 t/m 24 oktober 202420

 Prowood
 Flanders Expo, Gent
 www.prowood.be

Mark van Breukelen, Business Unit 
Manager bij Stiho: “Oplaadpunten en 
beschikbaarheid van elektrische 
voertuigen zijn nu nog een uitdaging, 
maar door te beginnen, doen we 
waardevolle ervaring op.”

5DE HOUTKRANT  VRIJDAG 23 SEPTEMBER 2022



WWW.KAMP.NL
Machines voor de houtbewerkende industrie    Bel 053-5382437    info@kamp.nl
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Houtfix houtreparatie
eenvoudig, schoon & efficiënt
houtfixbenelux.nl   |  +31(0) 547 820 996

Noesten repareer je eenvoudig
binnen 1 minuut met Houtfix...
houtfixbenelux.nl   |  +31(0) 547 820 996 HK1473

Bedrijvenpark Twente 5
7602 KA  Almelo
Tel. +31 (0)546 795 337
info@danmarmachines.nl
www.danmarmachines.nl

• Service & onderhoud Benelux
• Zakelijk financieren
• Volledig aanbod
• Voorraad nieuwe machines

HK2494a

BEZOEKADRES
Industrieweg 25
6562 AP Groesbeek
+31 (0)24 399 95 55
info@kegro.nl
www.kegro.nl

KegroDeuren

kegro-deuren

@KegroDeuren

SOCIAL MEDIA

Dé deurenfabrikant van Nederland
We laten je graag onze innovaties en 
plannen voor de toekomst zien.We praten 
graag met je over ons nieuwe machine-
park waarmee onze technische- en design 
innovaties naadloos aansluiten op onze 
productie-mogelijkheden! Altijd met het 
doel om aan de wensen, de gevraagde 
levertijden en de ontzorging van onze 
klanten te kunnen voldoen.

Je bent van harte welkom op onze 
stand van 1 t/m 4 november.

Ontdek ons op de 
HoutPro+ beurs

Stand
6523

Hal 6

KEGR-1043-Advertentie_Houtkrant_260x190.indd   1 16-09-2022   12:39

HK25 43
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De eerste twee volledig geïnte-
greerde evenementen begin-
nen van woensdag 12 okto-
ber tot en met zaterdag 15 

oktober; Viscom Italia betreedt het 
podium van donderdag 13 oktober tot 
en met zaterdag 15 oktober in de hal-
len 8/12. De beslissing van de organi-
satoren om de overlap van hun evene-
mentenkalenders te coördineren, 
komt perfect overeen om beursdeel-
nemers de kans te geven om alle 
beschikbare kansen te grijpen, waar-
door ze de mogelijkheid krijgen om 
gelijktijdig  alle drie de evenementen 
te bezoeken. Tegelijkertijd kunnen 
exposanten  hun potentiële bezoe-
kersaantallen vergroten. 

Viscom
“Viscom Italia is een geweldige kans 
voor alle bedrijven die op de hoogte 
willen blijven van de laatste trends in 
de sector en innovatieve technologi-
sche oplossingen willen ervaren op 
het gebied van digitaal printen, grave-
ren/laser, zeefdrukken, interieurdeco-
ratie en visual merchandising”, aldus 
Massimiliano Pierini, algemeen direc-
teur van Reed Italia Exhibition. “De 
exposanten en bezoekers van BI-MU 
en Xylexpo zullen geïnspireerd wor-
den door de talloze duurzame toepas-
singen en materialen om nieuwe pro-
ducten en communicatiemodellen te 
creëren met een hoge visuele impact.”

Versterkend
Riccardo Gaslini, hoofd van het orga-

niserende secretariaat van BI-MU: “BI-
MU en Xylexpo werken nu al twee jaar 
samen om deelnemers aan het eve-
nement een uitgebreide en lonende 
bezoekervaring te bieden. Samen met 
Viscom Italia zal het zeker helpen om 
grotere bezoekersaantallen aan te 
trekken, wat ten goede komt aan 
iedereen die aan de beurs deelneemt. 
Als beursorganisatoren zijn we ons er 
terdege van bewust dat de overlap-
pende evenementen het bezoek  
levendiger maken, en een groot plus-
punt opleveren dankzij de verbeterde 
diensten van Rho-fieramilano om te 
voldoen aan de behoeften van het 
grotere aantal operators in elk van de 
hallen.”

Nieuwe keuzes
“We leven in een periode van grote 
transformatie waar het nodig is om 
een beetje meer gedurfd te zijn en 
ernaar te streven nieuwe keuzes te 
maken”, voegt Dario Corbetta, direc-
teur van Xylexpo, toe. “De komende 
beurs benadruk t de wil  om een 
nieuwe manier van samenkomen te 
ervaren, waarbij alle kansen van een 
nieuw tijdperk worden aangegrepen  
en waarin productieprocessen steeds 
vaker in één bewerking plaatsvinden. 
Dit geldt ook voor digitaal printen, 
momenteel een steeds toenemende 
nieuwe trend in meubel- en oppervlak-
teafwerking.”

Meer informatie:
xylexpo.com

VAKBEURS

MACHINES

Goedemorgen, 
gaat alles goed 

hier?
Ik ben gesloopt, 

niet echt het leukste 
werk…

Wij schuren ook,
maar hebben een robot van 
Imbema die dat doet. Kom 

eens kijken. Echt? Dat
zou ook wat voor 

ons zijn!

Kijk, de robot doet
het schuurwerk heel 

efficiënt. Hij is nooit moe 
of ziek en levert altijd 

dezelfde kwaliteit.

LIVE DEMO! 2 en 3 november op de HoutPro+ beurs stand 5201 in de Brabanthallen.
HK25 29

ADVERTENTIE

MILAAN - De vakbeurs  Xylexpo is 
een speciale gelegenheid voor de 
SCM-Groep uit Rimini. Daar wil het 
bedrijf namelijk uitgebreid stilstaan 
bij haar 70e verjaardag.

De eerste houtbewerkingsmachine 
van SCM, L’invincibile dateert uit 
1952. Momenteel realiseert het 
bedrijf een omzet van 750 miljoen 
euro; heeft het meer dan 4.000 mede-
werkers in dienst en een wereldwijd 
uniek aanbod van producten en dien-
sten om aan alle productie-eisen voor 
houtbewerking te voldoen.

Met een innovatieve, multimediale 
stand van meer dan 2.000 vierkante 
meter in Paviljoen 22, zal de Groep uit 
Rimini haar visie op de digitale geïnte-
greerde fabriek presenteren. Deze 
geïntegreerde fabriek is ontworpen 
om alle bedrijven en toepassingsge-
bieden in de sector te begeleiden: van 
ambachtslieden tot grote industrieën; 
van meubels tot ramen en deuren en 
van houtbewerking tot houtbouw.

Integratie
Met het Smart&Human Factory-
model presenteert SCM een concept 
dat gericht is op het nog efficiënter 
en duurzamer maken van klantpro-
cessen.  Er is daarbij sprake van twee 
specifieke versies:  industrie en 
ambacht. In beide gevallen zal SCM 
geïntegreerde geautomatiseerde 
flexibele celsystemen presenteren die 
modulair en gemakkelijk herconfigu-
reerbaar zijn en in staat zijn om aan 
alle eisen van Industrie 4.0 te vol-
doen.

Cellen die de voordelen van SCM-
technologieën op het gebied van effi-
ciëntie en betrouwbaarheid combine-
ren met digitale producten en dien-
sten: MES-systemen om de productie 
te beheren en te controleren; lijn- en 
celtoezichtsoftware om de status van 
elk van de producten die worden 
bewerkt gedurende het hele proces te 

Drie vakbeurzen die tegelijkertijd in het Rho-Rieramilano expocentrum de deuren openen zijn meer dan de moeite waard om af te 
reizen naar Noord-Italië.

Drie voor de prijs van één
MILAAN – Drie vakbeurzen die tegelijkertijd in het Rho-Rieramilano expocentrum de 
deuren openen zijn meer dan de moeite waard om af te reizen naar Noord-Italië. We 

hebben het over 33.BI-MU, de internationale tweejaarlijkse tentoonstelling van robotica 
en automatiseringssystemen en digitale hulptechnologieën, Xylexpo, de tweejaarlijkse 
beurs voor houtbewerkingstechnologie en componenten voor de meubelindustrie en 

Viscom Italia, vakbeurs voor visuele communicatie. 

SCM viert zeventigste verjaardag op Xylexpo
bewaken; IoT-systemen en apps om 
gegevens van machines te verzame-
len en te analyseren, voor volledige 
controle en implementatie van intelli-
gente onderhoudsmodellen. 

Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen in 
processoftware, in verschillende sta-
dia van houtbewerking. Er wordt ook 
aanzienlijke belangstelling verwacht 
voor easyFlow, SCM’s nieuwe MES 
plug&play die eenvoudig, schaalbaar 
en zelfs beschikbaar is voor ambach-
telijke bedrijven, en Thundercut, de 
zaagoptimalisatie-sequencer die het 
potentieel van een cirkelzaag dichter 
bij de krachtigste industriële paneel-
zagen brengt.

Digitale diensten
In hetzelfde gebied geven experts van 
SCM meer uitleg over de steeds meer 
klantgerichte digitale diensten die de 
klant ondersteunen van pre- tot after-
sales: het nieuwe My SCM-portaal 
dat toegang geeft tot een uitgebreid 
scala aan technische ondersteu-
ningsdiensten altijd en overal, zelfs 
via smartphone; de nieuwe geïnte-
greerde E-shop voor de online ver-
koop van machines, reserveonderde-
len, software en diensten; het IoT 
Maestro connect-platform perfect 
geïntegreerd in het project ‘Woodwor-
king made Izy’, waarbij de belangrijk-
ste machinefabrikanten zich ertoe 
verbinden een gemeenschappelijke 

taal voor hun technologieën aan te 
bieden, als onderdeel van een volle-
dige integratie van de machines van 
de klant.

Made in SCM-innovatie omvat het 
volledige scala aan oplossingen die 
voor de industrie worden getoond: 
dimensionering, nesting, kantenaan-
lijming, boren, assemblage en verpak-
king als onderdeel van de bewerking 
van panelen; geïntegreerde SCM 
Surface Technologies voor schuren, 
persen en schilderen om te voldoen 
aan alle eisen voor oppervlaktebe-
handeling met exclusieve, ultramo-
derne afwerkingsresultaten; techno-
logieën voor ramen en deuren en 

bewerking van massief hout; kwadra-
teren, waaronder de laatste voor klik-
meubels; systemen voor houtbouw 
en 4.0 houtbewerking.

Presentatiemethode
Even innovatief is de presentatieme-
thode van de verschillende nieuwe 
inzendingen met een LED-muur van 
7,5 x 3 m, multimedia- en interactieve 
systemen, videocamera’s en 
3D-stroomanimaties, klaar om 
bezoekers te laten genieten van een 
unieke, realtime ervaring op elk pro-
ductieproces. Naast de dagelijkse 
demo en interviews met SCM-profes-
sionals in de nieuwe ‘Scm News’-
functie, zal er geen gebrek zijn aan 
externe verbindingen met SCM’s 
Technology Center om de nieuwe 
inzendingen die op de beurs worden 
getoond te presenteren en van dich-
terbij te bekijken.
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Kleine aantallen 
rendabel produceren
WALLTEQ M-120.

Wilt u meer informatie?
Op onze website vindt u 
gedetailleerde info:
www.homag.com/weinmann

WALLTEQ M-120

bewerkingsportaal voor houtskeletwanden

Hoog rendement

Rendabel produceren zelfs bij één aantal

Elementen in hoogste kwaliteit

Nauwkeurig bewerken met CNC-technologie

Vloeiende datastroom

Volautomatisch doorgeven van CAD-data

Volautomatisch isoleren
Optimaal werken
WALLTEQ M-310 insuFill.

WALLTEQ M-310 insuFill

Bewerkingsportaal

Gegarandeerde kwaliteit

Complete documentatie en traceerbare volumes

Aangenamere werkomgeving

Duidelijke vermindering van de stofuitstoot

Aanzienlijke materiaalbesparingen

Eenvoudiger voorraadbeheer en afvalreductie

NL
BE
www.optimat-group.com

+31 76 502 77 90 
+32 56 36 51 70

info.nl@optimat-group.com
info.be@optimat-group.com

HK25 12
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In de zomer van 2026 moet het 
gebouw klaar zijn. Het nieuwe 
gebouw verbindt straks de Laan 
op Zuid met het nabijgelegen (toe-

komstige) park aan de Rijnhaven mid-
dels een centrale doorgang. De ver-
groende daken en loggia’s benadruk-
ken deze as. Het gebouw is compact 
en trapsgewijs -rekening houdend 
met invallend zonlicht - ontworpen. In 
het hart van het gebouw -het atrium- 
valt veel daglicht binnen.

Duurzaam gebouw(d)
De opdrachtgevers krijgen een zicht-
baar duurzaam gebouw. In het oog 
springen de houten gevels en het vele 
groen in de dubbelhoge ruimtes. De 
groene daken bieden een fijne plek 
voor het schoolplein van de middel-
bare school. Ook worden de daken 
gebruikt voor waterretentie en duur-
zame energieopwekking middels zon-
nepanelen. 

Minimaal materiaalgebruik draagt 
sterk bij aan het duurzaamheidscon-
cept. Zo is de zichtbare constructie 
zorgvuldig gedetailleerd en behoeft 
geen verdere afwerking. Deze bespa-
ring, de flexibele opzet met grote 
vloervelden, het gebruik van biobased 
materialen plus de milieuvriendelijke 
wijze van prefabricage maken het 
gebouw in de kern evenzeer duur-
zaam als toekomstbestendig. 

Visitekaartje
Het gebouw verbindt dus op allerlei 
niveaus: de stedenbouwkundige 
inpassing en de synergie tussen de 
verschillende onderwijsinstellingen. 
Ook verbindt het de duurzame ambi-
ties van de opdrachtgevers. Dit bij 
elkaar opgeteld, plus de natuurinclu-
sieve uitstraling van het gebouw 
maken de onderwijslocatie Laan op 
Zuid hét nieuwe visitekaartje van Rot-
terdam.

ARCHITECTUUR

PRODUCTNIEUWS

  Nevelsysteem voor stofbestrijding
EINDHOVEN - VDL Industrial 
Products,  leverancier voor 
componenten voor afzuigin-
stallaties, presenteert het 
VDL UMID nevelsysteem.  
Het systeem bevat exclu-
sieve, gepatenteerde nozzles 
waarmee een ultrafijne en 
homogene nevel gemaakt 
wordt van water.  Op die 
manier ontstaat een gezon-
der werkklimaat en kan stof-
overlast beperkt worden.

Natuurlijk zijn afzuiginstalla-
ties zeer effectief om stof en 
materiaal bij de bron af te 
zuigen. Maar dit is niet in alle 
gevallen de meest praktische 
oplossing en soms zelfs zeer 
kostbaar. Het UMID nevelsys-
teem kan een goed alterna-
tief of aanvulling zijn, zeker 
daar waar afzuigen aan de 
bron lastig is. Door het 
gebruik van nozzles die water 
in zeer fijne vorm vernevelen, 
worden stofdeeltjes gebon-
den en deze vallen door de 
zwaartekracht neer en blijven 
niet hangen in de lucht.

Gezond en veilig werk-
klimaat
Daar waar een stoffige atmo-
sfeer heerst en gewerkt 
wordt kunnen problemen 
optreden met de gezondheid 
van werknemers door het 
constant inademen van fijne 
stofdeeltjes. De norm 
EN481:1994 definieert de 
afspraken omtrent deeltjes-
grootte van stof in de lucht 
op de werkplek. Silicose 
(longschade) is niet voor 
niets de oudst bekende 
beroepsziekte. De gevolgen 
worden pas laat opgemerkt. 
Het creëren van een schone 
werkomgeving is een verant-
woordelijkheid van de werk-

gever maar het levert boven-
dien ook iets op: minder uit-
val van personeel,  een 
prettigere en veiligere werk-
omgeving, koeling als gevolg 
van de adiabatische werking, 
minder geuroverlast en (bij 
brandbaar stof) ook een 
geringer gevaar voor brand 
en/of stofexplosies.

Uniek nozzle design
Nevelsystemen voor stofbe-
strijding zijn niet nieuw en 
worden in verschillende sec-
toren zoals de recycling al 
wijdverbreid toegepast. VDL 
Industrial Products ziet ech-
ter  een aanzienlijk (internati-
onaal) potentieel omdat er 
significante verbetering in 
prestaties en energieverbruik 
mogelijk is en waardoor ze 
zich met het UMID systeem 
kan onderscheiden met een 
unieke, gepatenteerde 
nozzle. De nozzle is wat VDL 
betreft de sleutel voor een 
hoogwaardig nevelsysteem 
omdat de gebruikers een 
kwalitatieve, homogene 
nevel vragen met een hoge 
betrouwbaarheid. In het 
geval van het VDL  nevelsys-
teem kan de UMID nozzle 
door zijn ontwerp met lage 
weerstanden ook nog eens 
met een lagere pompdruk uit 
zodat er qua energieverbruik 
een direct voordeel is. 

Werking systeem
Het nevelsysteem bestaat uit 
een frame welke op klantspe-
cificatie door VDL wordt 
samen gebouwd. Deze skid 
bestaat veelal uit een bestu-
ringsunit, water filter(s), ont-
hardingsunit en pomp(en). 
Een beveiliging tegen legio-
nella is daarbij standaard. 
Daarbij wordt er een druk-

vast rvs leidingwerk ingezet, 
eventueel met ventielen 
waardoor verschillende 
zones onafhankelijk van 
elkaar van waternevel kun-
nen worden voorzien. Het 
in- en uitschakelen gebeurt 
op basis van onder andere 
sensoren die bijvoorbeeld het 
storten van bulkgoed of inrij-
den van shovels detecteren. 
In stoffige hallen kan ook op 
basis van intervallen gescha-
keld worden. Wanneer de 
gebruiker ook een bepaalde 
luchtvochtigheid nastreeft, 
kan er een meting gekoppeld 
worden waarmee het nevel-
systeem gestuurd wordt. 

Nevelbeeld
Het nevelbeeld van het sys-
teem is een belangrijke voor-
waarde voor de efficiency. 
Voor stofbinding bijvoorbeeld 
is dat de grootte van de 
neveldruppel die een stof-
deeltje moet binden. Is de 
druppel te groot, dan zal het 
stofdeeltje de luchtflow langs 
de druppel volgen en niet 
binden. Zo kan het systeem 
strategisch geplaatst worden 
waarmee voorkomen wordt 
dat stof uit de hal naar buiten 
waait naar de buurt.

VDL Industrial Products 
beschikt over een eigen ser-
vicedienst. Montage kan de 
klant (deels) zelf doen met 
begeleiding indien gewenst, 
maar een turn-key oplossing 
is ook mogelijk.

NADERE INFORMATIE:
VDL Industrial Products 
Contact: Edwin Reijnen 
Telefoon: 040-292 55 80 
info@vdlindustrialproducts.
com

  Kunststof onderdorpel 
ZELHEM - De VTD is een 
onderdorpel 100 procent ver-
vaardigd uit glasvezel, voor 
houten kozijnen en zeer flexi-
bel toe te passen. Prestatie-
eisen vandaag de dag vragen 
om bijvoorbeeld dikkere glas-
pakketten wat andere detaille-
ringen met zich meebrengt. 
Met de VTD is het mogelijk 
om flexibel met deze verande-
ringen om te gaan.

Onderdorpels voor houten 
kozijnen zijn altijd maatwerk. 
Om tot een kwalitatief hoog-
staand product te komen, 
worden alle details van het 
product bij Venster Techniek  
in de fabriek op maat 
gemaakt en compleet geas-
sembleerd. Sluitpotten wor-
den op de gewenste plaats 
voorbereid. Hierdoor hoeft de 
verwerker alleen nog te mon-
teren. Desgewenst worden de 
uiteinden van de onderdorpel 
voorzien van de gewenste 
inbouwsponning.

VTD Excellent
Het unieke onderdorpelsys-
teem, VTD Excellent voor hou-
ten kozijnen is zeer flexibel toe 
te passen. Het systeem heeft 
grote voordelen met betrek-
king tot sterkte en stijfheid 
van de verbindingen. De vorm-
vastheid van het kozijn wordt 
bepaald door de houtencon-
structie die onderdeel uit-
maakt van het kozijn. Aan de 
binnenzijde van het kozijn is 
de laagdrempelige onderdor-
pel niet te zien. Door de con-
structie blijft alleen het houten 
kozijn zichtbaar. Dit geeft 
esthetisch een fraai beeld aan 
de binnenzijde. Door het toe-
passen van deze houten con-
structie is het kozijn al vanaf 
het moment van opsluiten 

stabiel, dit vereenvoudigt het 
fabricageproces, en is sprake 
van minder afvalhout.

Toepassing VTD Excellent
De VTD Excellent onderdorpel 
wordt toegepast onder houten 
kozijnen. Doordat elke 
gevraagde KVT-sponning op 
de onderdorpel uitvoerbaar is, 
loopt de onderdorpel aan de 
buitenkant in één lijn door. 
Aan de binnenkant loopt de 
houten stijl door en blijft het 
aanzicht van het houten kozijn 
volledig intact door de toe te 
passen montagelat. Venster 
Techniek levert standaard 
kunststof beschermkappen 
voor de draaiende delen. De 
deur kan daarbij normaal wor-
den gesloten.

VTD Prestige
De VTD Prestige is een glas-
vezelversterkte laagreliëf 
onderdorpel. Nieuwe techno-
logieën, als de pulltrusie 
methode, hebben aan de 
basis gestaan van deze onder-
dorpel. Het resultaat is een 
lichte, goed geïsoleerde en 
uitermate stabiele basisdor-
pel. Door de doorlopende 
basisdorpel is het mogelijk 
alle gewenste sponningswis-
selingen op deze onderdorpel 
te combineren. Het systeem 
is gebaseerd op een breedte 
van 114 millimeter en heeft 
dezelfde unieke combinatie-
mogelijkheden als de VTD 
Excellent onderdorpel. 

Toepassing VTD Prestige
De VTD Prestige maatwerk 
onderdorpel wordt toegepast 
onder houten kozijnen, de 
neuten worden over de volle 
breedte van de stijl gemon-
teerd, waardoor de stijl een-
voudig recht afgezaagd kan 

worden. Doordat elke 
gevraagde KVT-sponning op 
de onderdorpel uitvoerbaar is 
loopt de onderdorpel aan de 
buitenkant in één lijn door. 
Overige sponningen zijn zeker 
bespreekbaar. Standaard wor-
den er kunststof bescherm-
kappen meegeleverd voor de 
draaiende delen. De deur kan 
daarbij normaal worden geslo-
ten.

De vier zekerheden
Venster Techniek biedt meer-
waarde in de hele bouwketen: 
van kozijnenfabrikanten tot en 
met de bewoner. Sinds 1999 
levert het bedrijf uit Zelhem 
hoogwaardige, klantspecifieke 
oplossingen die optimaal aan-
sluiten op het productie- en 
montageproces van de 
opdrachtgevers. Venster 
Techniek gelooft niet in ‘One 
Size Fits All’, maar denkt 
graag mee met afwijkende, 
specifieke wensen en eisen in 
de gehele bouwkolom. 

NADER INFORMATIE:
Venster Techniek 
Telefoon: 0314 - 625 933 
www.venstertechniek.nl

Eén uniek gebouw voor twee 
Rotterdamse scholen
ROTTERDAM - cepezed gaat een bijzonder onderwijs-
gebouw ontwerpen in Rotterdam, dat voorgezet en hoger 
onderwijs zal huisvesten. In opdracht van Hogeschool 
Rotterdam, Stichting BOOR en gemeente Rotterdam komt 
aan de Laan op Zuid een omgevings- en gebruiksvriende-
lijk gebouw. In het oog springen de houten gevels.

In het oog springen de houten gevels. (foto’s: cepezed)

De VTD is een onderdorpel 100 
procent vervaardigd uit glasvezel, 
voor houten kozijnen en zeer flexi-
bel toe te passen.
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de reeV

Balk- en Emballage hout op maat

Stophout en Kloshout

Loonzaagwerk

Houtzagerij de Vree, Knoppersweg 4, 6668 AT Randwijk
Tel.: 0488 - 491286, Fax: 0488 - 491632 HK0954

Houtzagerij de Vree, Knoppersweg 4, 6668 AT Randwijk
Tel.: 0488 - 491286, E-mail: info@houtzagerijdevree.nl H

K2
01

9
• Striebig Control/Evolution
• Digitale afl ezing horizontaal/verticaal
• Diverse handelingen  electropneumatisch
• Met voorritszaag 
• Diverse types leverbaar: Automaat/

Handbediend
• 4 SB, rondom schoon zagen zonder 

draaien van de plaat

Hoezo 
 afgezaagd ?

Alles wat zagen comfortabeler en sneller maakt!

AF-HO, al 40 jaar dé specialist voor 
Striebig platenzagen en AL-KO 

afzuiginstallaties 

Puttershoek • Telefoon 078 - 676 17 60 • Fax  078 - 676 47 48
info@af-ho.nl • www.af-ho.nl HK22 70a

HOUTINDUSTRIE
GRAMSBERGEN BV

DROGEN

ZAGEN

SCHAVEN

PROFILEREN

HOUTINDUSTRIE
GRAMSBERGEN BV
DOORBRAAKWEG 31,
7783 DC GRAMSBERGEN
T 0524 - 56 19 67
E INFO@HIGBV.NL
I WWW.HIGBV.NL

HK24 10

STAP NU OVER OP WATERGEDRAGEN 
LAKKEN VAN ADLER.

ADLER BENELUX BV  | 5591 RA HEEZE | T. +31 85 064 2020 | INFO@ADLER-BENELUX.COM
ADLER-VERVEN.NL  

HK24 65

ALTENDORF F45 ProDrive Formaatzaag:
• Gestuurde hoog/laag, schuinverstelling en 

hoogte-correctie
• Voorritser
• Bouwjaar 2020

H
K

25
39

HK25 34

HK25 34

HK25 34
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Artist impression van het 
nieuwe hout-hybride kantoor 
voor DPG Media Nederland. 
(afbeelding: Ossip)

De parkeergarage, begane 
grond en kernen van het 
gebouw zijn van beton en 
vormen als het ware de rug-

gengraat van het complex. Daarna 
gaat de constructie grotendeels over 
in hout, met houten balken, liggers en 
een hout-hybride vloer. Aannemer 
BESIX gebruikt hout waar het kan, en 
staal en beton waar het moet. Dit leidt 
tot een zeer efficiënt materiaalgebruik 
en een rap bouwtempo. De houten 
constructie levert niet alleen een 
flinke CO2- en tijdsbesparing op, maar 
geeft het kantoor ook een bijzondere, 
warme uitstraling.

Integrale duuurzaamheid
“Ondanks de groeiende aandacht voor 
de voordelen van houtbouw, is het 
gebruik van traditionele bouwmateria-
len nog steeds de norm. Mediavaert is 
een uitstekend voorbeeld van hoog-
waardige toepassing van hout op 
grote schaal. We hopen hiermee als 
ontwikkelaar bij te dragen aan een 
nieuwe, duurzamere standaard in de 
vastgoedsector en daarmee positieve 
impact te creëren”, zegt Dirk Dekker, 
medeoprichter en -eigenaar Being. “ 
Ook Do Janne Vermeulen, architect/

directeur Team V Architectuur is trots 
op dit praktijkvoorbeeld van integrale 
duurzaamheid. “Dit nieuwe kantoor 
voor DPG Media laat zien dat je met 
een duurzame houten constructie een 
heel bijzonder gebouw kan maken: 
gericht op gezondheid, groen, dag-
licht. De keuze voor een hout-hybride 
constructie draagt in dit geval bij aan 
een duurzamer gebouw, een snelle 
bouwtijd én een bijzondere, gezonde, 
comfortabele werkomgeving.”

Gebruikers
Het nieuwe houten kantoor aan de 
Van der Madeweg vormt vanaf 2024 
de thuisbasis voor diverse redacties 
en radiozenders, waaronder de Volks-
krant, Trouw, Parool, Qmusic en NU.nl. 
Het gebouw is speciaal ontworpen 
voor DPG Media en biedt naast werk-
ruimtes ook testlabs, opnamestudio’s, 

NIEUWBOUW

PRODUCTNIEUWS

  Ook met helling alles in orde
LORUP - In het kader van een 
samenvoeging van twee vesti-
gingen organiseerde Bauking 
in zijn vestiging in het Duitse 
Lorup ook de opslag van zijn 
houtproducten. In een nieuwe 
OHRA-stellingenhal, gebouwd 
van draagarmstellingen, kun-
nen de klanten van de bouw-
materialenhandelaar nu alle 
houtwaren centraal op één 
plaats vinden. 

Het stellingensysteem biedt 
ook aanzienlijk meer opslagca-
paciteit, zodat Bauking ook 
een groter aantal verschillende 
artikelen kan opslaan. Om de 
buitenopslag veilig af te wate-
ren, heeft de vloerplaat waarop 
de hal staat een helling van 0,7 
procent in twee richtingen. 
Door de ophanging van de 
draagarmen in een smal sleu-
venpatroon en een speciale, 

flexibele dakconstructie com-
penseerde OHRA de helling.

Gedistribueerde opslag
Vóór de reorganisatie van de 
opslagruimte waren de hout-
producten in Lorup in verschil-
lende delen van de site onder-

gebracht, deels in de hoofdhal, 
deels ook onbeschermd tegen 
het weer in de buitenruimte. 
De lengte van de opgeslagen 
balken en latten was door de 
opslaglocatie beperkt, de 
maximale opslagcapaciteit 
was bijna bereikt. 

Weerbestendig 
Om zijn klanten een beter over-
zicht en snellere toegang tot 
de houtwaren mogelijk te 
maken, besloot Bauking om 
alle houtwaren op de locatie in 
de nieuwe stellingenhal cen-
traal op te slaan. Een derge-
lijke stellingenhal, waarbij de 
stellingen als dragende con-
structie voor dak en wanden 
fungeren, is duidelijk flexibeler 
en goedkoper dan een klas-
sieke opslaghal. Baukking 
heeft een hal gepland, die is 
opgebouwd uit drie draagarm-
stellingen van elk ongeveer 20 
meter lang. De meer dan 7,8 
meter hoge draagarmstellin-
gen zijn uitgerust met maxi-
maal zeven opslagniveaus. 

Flexibele dakconstructie
De stellingrijen zijn langs een 
hellingsrichting uitgelijnd. 

Omdat de draagarmen van de 
OHRA-stellingen flexibel in een 
smal sleuvenpatroon kunnen 
worden gehangen, konden de 
stellingen het hoogteverschil 
van ongeveer 14 centimeter op 
de rijlengte gemakkelijk com-
penseren. Om de tweede hel-
ling in de dwarsrichting ten 
opzichte van de stellingrijen in 
de dakconstructie te compen-
seren, realiseerde OHRA een 
variabel uitgevoerde dakrand. 
De dakarmen van de planken 
zijn niet met elkaar verbonden, 
maar ertussen is een opening 
van ongeveer 10 centimeter. 
Het wordt afgedekt door een 
flexibele nokkap, zodat de bin-
nenkant van de hal droog blijft. 
Deze nokoplossing compen-
seert niet alleen het hoogte-
verschil tussen de stellingrijen, 
maar garandeert ook dat tril-
lingen en spanningen die bij-

voorbeeld bij de opslag ont-
staan, niet van de ene stel-
lingrij naar de andere worden 
overgedragen. Zo is de dak-
constructie beschermd tegen 
beschadigingen in de afdek-
king.

Groter productaanbod 
De nieuwe stellingenhal voor 
houtwaren maakt op de BAUK-
ING-vestiging in Lorup duide-
lijk efficiëntere logistieke pro-
cessen mogelijk. Klanten heb-
ben toegang tot een groter 
productaanbod; zo kunnen nu 
bijvoorbeeld ook artikelen met 
een lengte tot 13 meter pro-
bleemloos worden opgesla-
gen. Door alle houtwaren cen-
traal op te slaan in een draag-
armstellingensysteem, krijgen 
klanten de gewenste goederen 
in kortere tijd.

De stellingenhal voor Bauking Lorup. 

AMSTERDAM - In Amsterdam Overamstel zijn de eerste houten onderdelen 
gemonteerd voor het nieuwe hoofdkantoor van DPG Media Nederland. Het is het begin 
van een omvangrijke houten constructie die bestaat uit maar liefst 6500 kubieke meter 
hout. Met een oppervlakte van 44.000 vierkante meter wordt deze nieuwe mediahub, 

die ontwikkeld wordt door Being, het grootste hout-hybride kantoor van Europa

Bouw grootste hout-hybride 
kantoor van Europa van start

vergaderzalen , restaurants ,  een 
espressobar en een aansprekende 
eventlocatie aan de waterkant. Een 
wisselwerking tussen vides en andere 
gedeelde ruimtes zorgt voor een open 
karakter en veel daglicht. Groenvoor-
zieningen in ,  op én rondom het 
gebouw creëren een inspirerende 
werkomgeving die het welzijn en de 
gezondheid van de medewerkers van 
DPG Media bevordert.

Mediavaert
Mediavaert is een ontwikkeling van 
Being in opdracht van DPG Media. 
Het ontwerp is afkomstig van het 
Amsterdamse architectenbureau 
Team V Architectuur, in samenwer-
king met DELVA Landscape Architec-
ture / Urbanism, ontwerpend con-
structeur en installatieadviseur Arup 
en DGMR. Drees & Sommer Nether-
lands verzorgt het kwaliteitstoezicht 
van realisatie tot en met oplevering. 
BESIX Nederland is verantwoordelijk 
voor de bouw. Naar verwachting 
wordt Mediavaert begin 2024 opgele-
verd.  

Over Being 
Als onderdeel van een nieuwe genera-
tie ontwikkelaars ontwikkelt Being 
duurzame gebieden die mensen hel-
pen om het beste uit zichzelf te halen. 
Tot onze spraakmakende projecten 
behoren nhow Amsterdam RAI (het 
grootste nieuwbouwhotel van de 
Benelux) en VDMA (een levendige ste-
delijke hub met woningen, kantoren 
en openbare ruimte in Eindhoven). In 
Nederland is Being de eerste vast-
goedontwikkelaar met een B-Corp 
certificering.  

Over Team V Architectuur 
Team V Architectuur is een Amster-
dams architectenbureau dat zich richt 
op complexe stedelijke opgaven en 
innovatie in duurzaamheid. Het 
bureau is onder meer bekend van 
woongebouw HAUT in Amsterdam – 
het hoogste houten gebouw van 
Nederland. De architectuur van Team 
V staat voor ruimtelijke kwaliteit en 
oog voor detail. Tot het portfolio 
behoren prijswinnende projecten, 
waaronder Atlas, het duurzaam gere-
noveerde hoofdgebouw van de Tech-
nische Universiteit Eindhoven, en het 
Provinciehuis in Arnhem, dat in 2018 
is verkozen tot BNA Beste Gebouw 
van het Jaar. 

Meer informatie: www.teamv.nl. 

De parkeergarage, begane grond en kernen van het gebouw zijn van beton en vor-
men als het ware de ruggengraat van het complex. Daarna gaat de constructie gro-
tendeels over in hout, met houten balken, liggers en een hout-hybride vloer. (foto: 
Ossip)
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 WAT MAAKT
HOUTINDUSTRIE

SCHIJNDEL UNIEK:
• Professionele bewerking van uw hout;

• Hoogwaardige kwaliteit en service;

• Ontwerp en CNC productie van snijgereedschap binnen 24 uur;

• Alles onder één dak: opslag, drogen, zagen, schaven, 
 profileren, optimaliseren, kops bewerken,  afkorten, lakken,  
  verpakken, gereedsschapsslijperij en transport;

• Gunstige combinatie tarieven met compleet pakket aan 
  mogelijkheden;

• Uitgebreide schaaf en profileer mogelijkheden tot een
  maximale doorvoerbreedte van 450 mm, dikte van 200 mm en 
  lengte van 10 meter;

• 100% duurzame productie.

8 droogkamers & 1 vacuümdroger

10 schaafmachines & 4 herzaagmachines

 3 automatische spuitinstallatiesHIS
HOUTINDUSTRIE
SCHIJNDEL BV

Nieuwe Molenheide 20
5482 ZV Schijndel 
T: 073 - 54 78 175

F: 073 - 54 77 315
www.hisbv.biz
info@hisbv.biz 

HK1293

w w w.johslaapbv.nl -  ericvandenhudding @ hetnet .nl
telefoon 0 2 9 9 - 6 3 373 9

JOH. SLAAP B.V. - OOSTHUIZEN

HK1495

H
K1

83
5

Scoor GROENE punten 
met             schroeven! NIEUWE

DUURZAME
VERPAKKING

FASTENERS WITH THE GREEN POINTS
HK23 43

“Gedroogd (3 jaar gelat) Eiken balkhout en planken 
  uit voorraad leverbaar.”

HK23 93

WWW.WIGINK.NL

HK2472b

Noesten repareer je eenvoudig
binnen 1 minuut met Houtfix...
houtfixbenelux.nl   |  +31(0) 547 820 996

HK1473

Repareer kwasten binnen 1 minuut 
met Houtfix Astvuller!
houtfixbenelux.nl   |  +31(0) 547 820 996
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Huiskes Prefab levert prefab-
daken door heel Nederland. 
Het bedrijf heeft zo’n negen-
tig medewerkers op de loon-

lijst. “We hadden al twee Hundegger 
SpeedCuts, maar desondanks liep de 
productie vast bij het zaagwerk. De 
SpeedCuts deden het goed, maar we 
wilden ook niet alleen afhankelijk zijn 
van deze twee machines. De keuze 
voor een nieuwe Hundegger was snel 
gemaakt. Het is in onze beleving de 
beste in zijn soort. De service vanuit 
Hundegger en de Nederlandse dealer 
Tijhuis is altijd goed, dus daarover 
waren geen twijfels. De Turbo-Drive is 
sneller dan de SpeedCut. Dus vandaar 
de keuze voor dit type.”

After sales
Uiteindelijk werd in overleg met Tij-
huis de machine ‘op maat’ uitgedacht. 
Voor de nieuwe Hundegger moest de 
fabriekshal worden uitgebreid. “De 
monteurs van Tijhuis hebben de eer-
ste opbouw voor hun rekening geno-
men. Daarna hebben de mensen van 
Hundegger en van Tijhuis de uitleg 
van de besturing voor hun rekening 
genomen. Al met al omvatte de 
opbouw één week. We hebben nu vier 
mensen in de productie die met deze 
nieuwe Turbo-Drive kunnen werken”, 
vertelt Huiskes, die ook over de after 
sales tevreden is. “In het begin heb je 
wel eens een storing, maar vaak zijn 
die met één telefoontje wel verholpen. 
En lukt dat niet, dan was er altijd wel 

een monteur van Tijhuis of Hundeg-
ger die het probleem snel kan verhel-
pen.” 

Wachttijden
Terugkijkend is Huiskes blij dat hij 
destijds de knoop doorhakte om deze 
Turbo -Drive aan te schaffen. De 
wachttijd voor deze machine was 
toen 9 maanden. Ik heb begrepen dat 
de wachttijd nu al is opgelopen naar 
anderhalf jaar. En dat terwijl de markt 
voor prefab daken doorgroeit en de 
wachttijden voor de machines mis-
schien nog verder oplopen”, zegt de 
directeur die er direct aan toevoegt 
dat hij nu weer te maken heeft met 
andere ‘uitdagingen’. “De markt is 
goed aan de aanbodkant, maar grillig 
aan de kant van de toelevering. Vorig 
jaar was het hout heel duur. Toen zak-
ten de prijzen weer terug en in febru-
ari, toen de oorlog in Oekraïne begon, 
liepen de prijzen weer op. Op dit 
moment zijn ze weer iets aan het 
dalen. Daarnaast is de beschikbaar-
heid van hout niet altijd even stabiel. 
Maar één onzekerheid hebben we 
weggenomen. Met deze drie Hundeg-
gers hebben we het productieproces 
goed onder controle.” 
 

ACTUEEL

BEWERKINGSMACHINES

ACTUEEL

Tiny Forest aanzienlijk koeler
WAGENINGEN - Tiny Forests vor-
men een goede oplossing in de 
strijd tegen droogte en hittestress 
in de stad. Onderzoek door Wage-
ningen Environmental Research laat 
zien dat de temperatuur in de zomer 
in een Tiny Forest meer dan 20 gra-
den lager kan zijn dan de tempera-
tuur op straat. Deze minibossen in 
de stad vangen bovendien bij hevige 
neerslag veel water op, wat hard 
nodig is in een steeds droger wor-
dend Nederland. Daarnaast geven 
Tiny Forests de biodiversiteit in de 
stad een boost.

Vier jaar lang deed Wageningen Envi-
ronmental Research samen met zo’n 
honderd vrijwilligers en studenten 
onderzoek naar het Tiny Forest pro-
ject. Dit project is opgezet door IVN 
Natuureducatie om kinderen met 
natuur te verbinden en het verlies van 
biodiversiteit in het stedelijk gebied 
een halt toe te roepen. Een Tiny 
Forest is een dichtbegroeid minibos 
van ongeveer 250 vierkante meter, 
waarin maximaal 600 inheemse 
bomen worden geplant.

Grote temperatuurverschillen
De resultaten bieden hoop voor alle 
dicht getegelde steden, die deze 

zomer weer flink zuchtten onder de 
hitte. Om een beeld te krijgen of een 
Tiny Forest kan bijdragen om hit-
testress in stedelijk gebied tegen te 
gaan, werd in 2020 en 2021 bij elf 
minibossen in en buiten het Tiny 
Forest de bodemtemperatuur geme-
ten. Het verschil bleek vooral in de 
zomerperiode groot te zijn, waar het 
op extreem hete dagen kan oplopen 
tot meer dan 20 graden. Het jaarrond 

ligt de temperatuur in een Tiny Forest 
zo’n 7 graden lager dan op de straat 
en in de zomer zo’n 10 graden.

Wateropvang
In de versteende stad zorgt naast 
hitte ook de steeds extremere neer-
slag voor problemen. Het water kan 
tijdens hevige buien niet meer wor-
den afgevoerd en door alle verharding 
ook niet worden opgeslagen in de 

bodem. Berekend is dat door de elf 
onderzochte Tiny Forest ruim acht 
miljoen liter water is opgevangen tus-
sen moment van aanleg en eind 
december 2021.

Boost voor biodiversiteit
Met behulp van Citizen Science, 
wetenschappelijk onderzoek dat met 
behulp van vrijwilligers wordt uitge-
voerd, is geconstateerd dat minibos-
sen veel betekenen voor de biodiver-
siteit. In totaal werden in alle onder-
zochte Tiny Forests gezamenlijk 
maar liefst 1167 soorten planten en 
dieren waargenomen, exclusief de 
aangeplante bomen en struiken. Per 
Tiny Forest werden gemiddeld 270 
soorten waargenomen. Naarmate 
een Tiny Forest ouder en daardoor 
dichter begroeid wordt, worden er 
minder spinnen en mieren aangetrof-
fen en meer bodemdieren zoals slak-

ken, pissebedden en regenwormen. 
De zwarte wegmier is de kampioen 
van het Tiny Forest, maar onderzoe-
kers zagen ook veel bladluizen en 
pissebedden. Onderzoeker Fabrice 
Ottburg benadrukt dat ook deze 
doodgewone soorten een belangrijke 
rol spelen. Ottburg: “In een Tiny 
Forest leven grote populaties van 
doodgewone dieren. Dit is de onder-
kant van de voedselpiramide en daar 
profiteren amfibieën, zangvogels en 
kleine zoogdieren weer van.”

CO2
Naast de biodiversiteit is de gemid-
delde jaarlijkse CO2-vastlegging 
bepaald. Die bedroeg 127,5 kilo CO2 
per jaar voor Tiny Forests in de leef-
tijd van 1 tot 5 jaar. De verwachting is 
dat dit tot 50 jaar na aanplant zal blij-
ven doorgroeien tot zo’n 250 kilo CO2 
per jaar. Gezien de uitstoot van een 
gemiddeld mens op aarde (op jaarba-
sis ongeveer 4,4 ton CO2) zal een 
Tiny Forest slechts een kleine bij-
drage leveren aan het verminderen 
van de CO2-concentratie in de lucht. 
In totaal zijn in Nederland tot nu toe 
zo’n 170 Tiny Forests in de openbare 
ruimte aangelegd en negentig parti-
culieren plantten er één in de eigen 
tuin. (bron: WUR)

Nieuwe bedrijfsleider bij Boomrooierij Weijtmans
UDENHOUT - Boomrooierij Weijt-
mans maakt al vijf jaar een enorme 
groei door. Omzet, materieel, klan-
ten, alles neemt toe. Om deze groei 
ook organisatorisch in goede 
banen te leiden, heeft de directie 
Ralf Van Humbeeck aangesteld als 
bedrijfsleider. Deze aanstelling 
moet algemeen directeur Kees 
Weijtmans meer armslag geven om 
zich bezig te houden met innovatie, 
klantenwerving en grote projecten. 

De bomenbeheersector ondergaat al 
enige tijd grote veranderingen en 
naar verwachting zal dit voorlopig zo 
blijven. Met name de ontwikkelingen 
op het gebied van duurzaamheid en 
energietransitie zijn ingrijpend. “De 
organisatiestructuur moest hierop 
worden aangepast”, vertelt Weijt-
mans. “In Ralf Van Humbeeck heb-
ben we de juiste persoon gevonden 
die de taak van bedrijfsleider op zich 
kan nemen.”

Van Humbeeck begon zijn loopbaan 
bij Boomrooierij Weijtmans in 2000 
als stagiair. Daarna groeide hij door 
tot projectleider, hoofdprojectleider 
en nu bedrijfsleider. Weijtmans is blij 
met de aanstelling: “De continuïteit 

van het bedrijf is nu gewaarborgd. 
We krijgen meer ruimte om in te 
 spelen op de veranderingen in onze 
branche. We willen tenslotte wel 
voorop blijven lopen, ook in de 
 toekomst.”

Kees Weijtmans (l) en de nieuwe 
bedrijfsleider Ralf Van Humbeeck (r).

Voor de nieuwe Hundegger 
moest de fabriekshal worden 
uitgebreid. 

‘Het is de beste in zijn soort’
TUBBERGEN - Huiskes Prefab schafte in maart 2021 een Hundegger Turbo-Drive aan. 

“We konden het zaagwerk niet meer voorblijven, dus we wilden de beslissing niet 
langer voor ons uitschuiven. Met deze Turbo-Drive en twee SpeedCuts, ook van 

Hundegger, loopt het soepeltjes en is er geen stress meer bij het zaagwerk”, zegt 
directeur Dennis Huiskes. 

Tiny Forests zijn goed voor de biodi-
versiteit, wateropvang en beperken 
de opwarming van de stadse omge-
ving. (foto: alicja)
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Plaatbewerking

Meer informatie vind je op: degroot.nl/houtpro+

#vraaghetDeGroot

#vraaghetArjan

CNC-freesmachines

Opdeelzagen

Arjan Hannewijk - Productspecialist plaatbewerking

Automatiseren

Inbedrijfstelling

#vraaghetDaan
Scholing

Daan van Stiphout - Team Automation

Afkortzagen

Alle machines voor hout & kunststof bewerkingen

#vraaghetErwin
Erwin Stevens - Accountmanager Brabant & Zeeland

Timmerindustrie

#vraaghetJeroen
CNC-bewerkingscentra

Jeroen Vorstenbosch - Productspecialist massief

Schaafbanken

Automatische afkortzagen Lijm- en deuvelautomaten

Automatische opsluitbanken

Software

#vraaghetLuuk

Automatiseren

Luuk Teurlinx - Team Automation

Alle machines voor hout & kunststof bewerkingen

#vraaghetMarco
Marco ten Braak - Accountmanager Randstad

Software

#vraaghetMarco

Automatiseren

Marco van Zeeland - Automation specialist

HK25 36a
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Alle machines voor hout & kunststof bewerkingen

#vraaghetRené
René van der Molen - Accountmanager Noord-Nederland

Alle machines voor hout & kunststof bewerkingen

#vraaghetRob
Rob van Wanrooij - Accountmanager Brabant

Plaatbewerking

#vraaghetSerkan
Kantenaanlijmmachines

Serkan Kaya - Productspecialist plaatbewerking

CNC-machines Opdeelzagen

Service

#vraaghetSilvano

Onderhoud

Silvano Seilheimer - Onderhoudstechnicus

Service

#vraaghetStephan
Stephan Peters - Servicetechnicus

Inbedrijfstelling

Software

#vraaghetStijn

Automatiseren

Stijn Münninghoff - Team Automation

Combineer jouw bezoek!
Op een klein kwartier rijden van de Brabanthallen 
vind je de showroom van De Groot Bewerkingsmachines. 
De showroom is tijdens de HoutPro+, 1 t/m 4 nov., 
van 8.30 tot 19.00 uur geopend! 

tijdens

HK25 36b
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Automatisering Bevestigingstechniek

contimeta.com | info@contimeta.comBel voor meer informatie: 030 248 48 48
HK2121

  

0317-700242 www.lijm-expert.nl

ADVIES | ONTWIKKELING | PRIVATE LABELS

     LEVERING VAN LIJM EN KIT AAN
GROOTHANDELS EN EINDGEBRUIKERS
    PRIVATE LABEL MOGELIJK VANAF
                    KLEINE OPLAGE!

HK
23

 35

Importeur sinds 1983: 

Technisch Bureau Overmars 
Tel. 06 533 343 94 / +49 5924 783727
E-mail: overmars@ewetel.net
Magazijn: Budapesterstrasse 28 B
 D-48455 Bad Bentheim
 Levering via de vakhandel.

HK23 63

De Zelling 22
3342 GS 

Hendrik Ido Ambacht

078.684.684.0 
info@vos.nu
www.vos.nu

www.voswebshop.nl

TigerStop
POSITIONEERSYSTEMEN

Automatische positioneersystemen en 
volautomatische afkortzaagmachines

Sneller, nauwkeuriger en e�  ciënter afkorten 
met de modulaire positioneeroplossingen 
van TigerStop. U koopt al een TigerStop 
SawGear vanaf € 3.365,- excl. btw!

Informeer voor alle mogelijkheden bij 
de o�  ciële TigerStop-dealer J.W. VOS B.V.

Kijk voor meer informatie op onze website
www.vos.nu

2022-04 TigerStop - Houtkrant v5.indd   1 4/21/2022   10:05:31 AM

HK25 00
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PRODUCTNIEUWS

ACTUEEL

ADVERTENTIE

Voor meer dan een kwart zijn 
de gasprijzen 3 tot 8 keer 
over de kop gegaan. Dat en 
meer blijkt uit een flitspeiling 

van VNO-NCW en MKBNederland in 
samenwerking met zo’n twintig aan-
gesloten brancheorganisaties uit 

energieintensieve sectoren. De impact 
van de gestegen energiekosten is nu 
al groot, zo laat de peiling duidelijk 
zien. Een kwart van de ondernemers 
verwacht dit jaar al verlies te draaien. 
Nog eens een derde voorziet volgend 
jaar (zwaar) in de rode cijfers duiken.

Niet door te berekenen
Dat komt vooral doordat veruit de 
meeste bedrijven de zo fors gestegen 
energiekosten niet of nauwelijks kun-
nen doorberekenen: zij willen zichzelf 
niet uit de markt prijzen, hebben te 
maken met langlopende contracten of 
krijgen hun prijzen opgelegd door de 
opdrachtgever. Uit de flitspeiling blijkt 
dat dat voor 84 procent van de bedrij-
ven geldt. De ondernemers die hun 
prijzen niet kunnen doorberekenen, 
zijn het meest pessimistisch. Van hen 
rekent 40 procent op zware verliezen 
volgend jaar. Van de ondervraagde 
ondernemers heeft 65 procent een 
variabel of aflopend contract en wordt 

nu, of binnenkort, geconfronteerd met 
fors hoger energieprijzen. Slechts 10 
procent heeft nog een langer doorlo-
pend contract en blijft vooralsnog bui-
ten schot.

Prijzen elektriciteit en gas
De prijzen voor elektriciteit gaan 
meerdere keren over de kop. Zo’n 34 
procent van de ondernemers ziet de 
rekening 3 tot 8 keer zo hoog uitvallen 
ten opzichte van 2021. Circa 37 pro-
cent betaalt 2 tot 3 keer meer. Voor 29 
procent van de ondervraagde onder-
nemers zijn de gasprijzen 2 tot 3 keer 
hoger dan in 2021. Nog eens 27 pro-
cent betaalt zelfs 3 tot 8 meer.

Negatieve effecten dempen
Veel Europese landen maken inmid-
dels gebruik van het verruimde EU-
steunkader om de negatieve effecten 
van de hoge energieprijzen voor 
bedrijven te dempen. VNO-NCW en 
MKB-Nederland zijn in gesprek met 
de overheid hoe ook hier bedrijven het 
beste kunnen worden geholpen, zodat 
we een verstoring van het speelveld 
voorkomen en om deze tijdelijke fase 
van extreem hoge energieprijzen te 
overbruggen. Ook zijn juist nu oplos-
singen nodig om te zorgen dat bedrij-
ven verder kunnen blijven verduurza-
men, aldus de ondernemersorganisa-
ties.

  Keukenplinten en stelpoten 
NIJVERDAL - De stelpoten van Oster-
mann vormen een solide en hoog-
waardige basis voor het maken van 
moderne keukenoplossingen. Met de 
keukenplinten in edelstaal-, spiegel- 
of aluminiumoptiek zijn de stelpoten 
snel en eenvoudig te verbergen. 
Geheel passend bij de trendy super-
matte meubelfronten zijn er keuken-
plinten met een zwart of wit Arpa 
Fenix NTM-oppervlak.
De keukenplinten zijn verkrijgbaar 
met een zwart, supermat of een wit, 

supermat oppervlak en in de hoogtes 
van 80, 100, 120 en 150 millimeter. 
Daarnaast zijn er talrijke toebehorens 
beschikbaar. Met het wandaansluit-
profiel Ardisia Fenix NTM is er boven-
dien een passende oplossing voor de 
overgang tussen het werkblad en de 
wand of achterwand bestelbaar.

Keuken-, meubel- en interieurbou-
wers die een keuken met glans willen 
vormgeven, kunnen bij Ostermann 
kiezen voor keukenplinten met een 

edelstaal of aluminium oppervlak. 
Deze zijn ook in vier verschillende 
hoogtes verkrijgbaar. Een echte blik-
vanger is de variant met een spiege-
lend, chroom glanzend oppervlak. 
Deze is leverbaar in de hoogtes 120 
en 150 millimter. 

Met de producten van het merk Redo-
col biedt Ostermann de keuken-, 
meubel- en interieurbouwer een uit-
gebreid assortiment van kwalitatief 
hoogwaardige producten voor het 

plaatsen van keukens aan. Stelpoten 
en stelpoothouders kunnen zowel los 
als complete set besteld worden. Tal-
rijke toebehoren voor de bevestiging 
van de keukenplint, alsook afdich-
tingsprofielen en een praktische 
steltang maken het assortiment com-
pleet. Voor projectinrichting is er een 
speciaal ontwikkelde stelpoot ver-
krijgbaar. 

NADERE INFORMATIE
Ostermann 
Telefoon: 0548 - 620 606 
www.ostermann.eu

Met een uitgebreid assortiment keukenplin-
ten, stelpoten en toebehoren biedt 
Ostermann de keuken-, meubel- en interi-
eurbouwer een veelvoud aan oplossingen 
voor de keukenbouw aan. 

Kwart energie-intensieve bedrijven in 
rode cijfers door extreme energieprijzen
HAARLEM - Een kwart van de ondernemers in de energie-
intensieve sectoren verwacht dit jaar al serieus verlies te 
draaien als gevolg van de extreem gestegen energieprijzen. 
Een oplopend percentage verwacht dit voor volgend jaar. 
Een derde van de ondernemers betaalt inmiddels drie tot 
acht keer zoveel voor elektriciteit ten opzichte van vorig jaar. 
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22Het idee om een nieuwe invalzaag te ontwikkelen is niet nieuw. Het is wel nieuw om de invalzaag opnieuw compleet te doordenken en alle onderdelen 

opnieuw te ontwerpen, zodat een unieke machine ontstaat. Het resultaat: de MAFELL invalzaag is uiterst precies, eenvoudig hanteerbaar - en dankzij de 

nieuwste accu technologie nog mobieler.  www.mafell.nl

Het idee om een nieuwe invalzaag te ontwikkelen is niet nieuw. Het is wel nieuw om de invalzaag opnieuw compleet te doordenken en alle onderdelen 

Precisie ontmoet flexibiliteit.
De invalzagen MT 55 cc en MT 55 18M bl.

HK25 42
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INTERNATIONAL WOOD AGENTS

Round poles and sawn timber, all FSC® certified, with high natural durability (European class 1) 

Directly from source, FSC® certified Eucalyptus saw logs and veneer logs
Specialized  in European water work applications. Marine borer resistancy

Headoffice in The Hague, The Netherlands
Partner of Margadant Wood in South Africa.
info@woodsolutions.nl  |  www.woodsolutions.nl

BY BUYING PRODUCTS
WITH THIS LABEL YOU
HELP  TAKE  CARE  OF
THE WORLD’S FORESTS.

FSC®C016391

FRANCE - DENMARK - UNITED KINGDOM - GERMANY - ITALY

WOOD SOLUTIONS IS LOOKING FOR

Please contact us for our conditions and more details

HK23 26

Uw specialist in Houtbewerkingsmachines

Kamp Machinetechniek - Broekhoekweg 36, 7582 PT LOSSER
(053)  538 24 37 - info@kamp.nl - www.kamp.nl

Mizrak Dragon PE383-425 
PLATENOPDEELZAAG

Mizrak Avantage 5 
KANTENLIJMER

 Zaagafmeting 3800x3800 of 4200x4200
 Computer besturingsunit met barcodeprinter
 Optimalisatiesysteem 
 Zaagbeweging is servo-pneumatisch 
 Servo-gestuurde zaagunit
 Tegelijkertijd 5 stukken spaanplaat zagen
 Incl. Teken- en optimalisatie programma

 *Referenties aanwezig

 Lijmunit.
 Voorfrezen
 Affrezen voor- en achterzijde
 Freesunit
 42mm overdruk
 Radiale afrondingsunit onder/
boven

 Schraapunit onder/boven 
 Polijstunit

 Geïntegreerde afzuiging
 Voeding 380-430 v 50 hz - 
3p+mp

 Banddikte 0,40 - 3 mm
 Werkstukbreedte min. 100 Mm
 Werkhoogte 950 mm

 *Meerdere referenties aanwezig

HK2274

Kamp Machinetechniek - Midzomerweg 12b, 7532 SW ENSCHEDE
(053) 538 24 37 - info@kamp.nl - www.kamp.nl

HK24 74
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1 Houtskeletbouw (HSB)
HSB is de oudste, een bewezen 
en ook de meest gebruikte bio-

based bouwmethode ter wereld en 
wat ORGA betreft ook nog steeds 
koning. Het werken met een frame 
van houten balken, kolommen en 
spanten biedt een ongeëvenaarde vrij-
heid in ontwerpen en keuze van duur-
zame wandopbouw. In een HSB-pro-
ject kan probleemloos een wand van 
bijvoorbeeld stro ingevoegd worden 
(of leemsteen, massief hout, kalkhen-
nep, houtvezel , cellulose vulling, 
stampleem). HSB is demontabel, her-
bruikbaar, aanpasbaar tot ver in de 
bouw fase ,  vo l ledig c i rcula i r  en 
geschikt voor bijna ieder type bouw-
project en biedt veel ontwerpvrijheid. 
Daarnaast slaat deze vorm van bou-
wen grote hoeveelheden CO2 op, zorgt 
prefab voor een korte bouwfase en 
garandeert de lichtheid van het mate-
riaal geen (tot bijna geen) stikstofe-
missie door transport en hijsen.

2 Massiefhoutbouw 
De aandacht voor het bouwen 
met Cross Laminated Timber 

(CLT) explodeert momenteel en daar 
zijn genoeg redenen voor. Met deze 
biobased bouwmethode kan je alles 
doen wat nu met staal en beton wordt 
gedaan behalve extreme hoogbouw. 

Uitermate geschik t voor grotere 
bouwprojecten of grootschalige serie-
bouw. Eenmaal op hun plaats vormen 
de prefab CLT-wanden meteen de 
draagconstructie van het woonhuis. 
Tegelijkertijd heeft het alle voordelen 
die het bouwen met hout sowieso 
heeft. 

Wel goed om te weten dat de L in CLT 
staat voor lamineren en dus voor che-
mische lijm. Dit betekent dat CLT-
panelen niet zo maar terug de natuur 
in kunnen en dat de mogelijkheden 
voor hergebruik beperkt zijn. Gelukkig 
zijn er inmiddels lijmloze alternatieven 
voor CLT, zoals bijvoorbeeld Dowel 
Laminated Timber (DLT) waarbij hou-
ten pinnen worden gebruikt om de 
lagen hout bij elkaar te houden. Dat 
maakt gelaagd hout volledig bioba-
sed. 

Verder zijn CLT-wanden ook niet zo 
dampopen als bijvoorbeeld natuurlijk 
geïsoleerde HSB-wandopbouw. 

3 Kalkhennep
Hennep is een wondergewas dat 
bijna overal en in hele korte tijd 

volgroeit. Bovendien bestaat hennep 
uit hele sterke vezels (ter vergelijking: 
1 hectare hennep levert 4 x zoveel bio-
massa op als 1 hectare bos). 

Kalkhennep of hennepbeton wordt 
gemaakt door de vezels te binden met 
kalk en te laten uitharden. Deze bioba-
sed bouwmethode is bijzonder veelzij-
dig. Het kan net als beton in een mal 
gegoten worden, in handzame blok-
ken worden gestapeld of verwerkt/
gespoten worden in prefab wanden. 
Kalkhennep blokken zijn ook uiter-
mate geschikt om wanden in een 

bestaand en zeker ook een monu-
mentaal gebouw op eenvoudige wijze 
te na - isoleren ,  zonder dat daar 
enorme bouwkundige ingrepen voor 
nodig zijn. 

Ook dit materiaal slaat CO2 op, biedt 
prefabmogelijkheden, heeft een lage 
embodied energy en zorgt voor een 
gezond en constant binnenklimaat 
door haar natuurlijke zelfregulerende 
werking.

4 Strobouw
Stro is een restproduct van de 
akkerbouw en daardoor goed-

koop en in ruime mate beschikbaar. 
Net als hout slaat stro veel CO2 op, 
heeft het een lage embodied energy 
en kost het relatief weinig energie om 
te verwerken. Uitermate geschikt dus 
als grondstof voor een biobased 
bouwmethode. Strobouw is dan ook 
een van de oudste en meest bewezen 
bouwmethodes in deze lijst. Aanvan-
kelijk was het vooral strobalen stape-
len in een houten frame. Maar met de 
opkomst van prefabriceren, is het 
bouwen met stro de laatste jaren 
sterk in ontwikkeling. Denk aan gepre-
fabriceerde strowanden die binnen 
een structuur van houten balken en 
kolommen de draagconstructie vor-
men. Die stro-frames zorgen voor een 
uitstekende thermische en akoesti-
sche isolatie, en een gezond en con-
stant binnenklimaat door hun natuur-
lijke zelfregulerende werking. 

5 Systeemhoutbouw
Hiermee bedoelen we de groep 
bouwconcepten die een kant-

en-klaar systeem bieden van houten 
elementen. Deze hoeven op locatie 
alleen nog maar in elkaar gezet te 
worden en zijn vaak eenvoudig te 
monteren. Deze innovaties bieden een 
middenweg tussen blokken stapelen 
op de bouwplaats en het prefabrice-
ren van complete wanden en vloeren 
in de werkplaats van de houtprodu-
cent. Zo’n bouwmethode biedt bij-
voorbeeld uitkomst voor het realise-

ACTUEEL

De Gemeentewerf Nieuwkoop is 
een ontwerp van Orga Architect. 

De Top 7 van Biobased Bouwen
NIJMEGEN - Dat fossiel bouwen onze schaarse grondstoffen uitput, de biodiversiteit 

bedreigt en aanzienlijk bijdraagt aan CO2- en stikstofuitstoot, is inmiddels bekend. Voor 
een biobased bouwmethode geldt dat niet of in veel mindere mate. Het overstappen op 
meer ecologische bouwtechnieken lijkt dan ook meer dan wijs, maar wat blijft er over 
als we ophouden met staal, beton en bakstenen stappelen? ORGA architect zette de 

zeven beste biobased bouwmethodes op een rijtje.

  ORGA ARCHITECT

ORGA architect is een visionair, 
avantgardistisch architectenbu-
reau dat zich laat leiden door biofi-
lische principes. Het bureau cre-
eert fraaie, moderne, circulaire 
gebouwen, gemaakt van biobased 
materialen, waarin de band tussen 
mens en natuur centraal staat. 
Waar traditionele bouwpartijen 
zich op dit moment voornamelijk 
richten op het energieprobleem, 
pakt ORGA de gehele klimaatpro-
blematiek aan. Dus ook de grond-
stof- en biodiversiteitscrisis. ORGA 
werkt sinds haar oprichting in 2007 
enkel met hernieuwbare, natuur-
lijke bouwmaterialen zoals hout en 
bouwt natuurinclusief. Bovendien 
maakt het bureau maximaal 
gebruik van natuurlijke energie-
bronnen als de zon, wind, water 
aarde en zelfs ijs. ORGA geeft ver-
der advies en doet op bescheiden 
schaal onderzoek. 

  DE TOEKOMST VAN 
  BIOBASED BOUWEN

De ontwikkelingen gaan razend-
snel. Zo is het slechts een kwestie 
van tijd voordat er zelfgroeiende 
mycelium-based bouwelementen 
op de markt verschijnen of bioba-
sed composieten die met een 3D 
printer in ieder vorm gespoten kun-
nen worden. 

Wat voor ORGA vaststaat, is dat 
hout een onderdeel zal zijn van 
vrijwel iedere toekomstige bioba-
sed bouwmethode. Dat kan zijn als 
hoofdbestanddeel of als frame/
mal voor het toepassen van andere 
natuurlijke materialen. ORGA archi-
tect roept overheden en investeer-
ders dan ook op om te investeren 
in duurzame houtproductie en 
ongebruikte grond om te zetten in 
bossen.

ren van kleinere houtbouwprojecten 
en zijn geschikt voor opdrachtgevers 
die veel zelf willen doen. Denk bijvoor-
beeld aan het Franse Brikawood, het 
Duitse SI-modular of het Belgische 
Blokiwood. Deze producten bevatten 
vrijwel geen stalen of aluminium 
onderdelen. Wel is de ontwerpvrijheid 
is gelimiteerd door de vormen van de 
blokken/elementen.

6 Leemsteen
L e e m s te n e n  z i j n  -  s i m p e l 
gezegd - bakstenen die niet 

gebakken worden. Een mengsel van 
klei, aarde en natuurlijke vezels (stro, 
zaagsel) wordt in een mal geduwd. 
Vervolgens droogt en hard de steen 
vanzelf uit zonder oven. Er is geen 
bakproces, dus ook geen energiever-
bruik of CO2-uitstoot. Net als geperste 
aarde hebben leemstenen een hoge 
thermische massa waardoor het 
gebouw overdag koel bli jf t en ‘s 
nachts warm. Om die reden is leem 
erg geschikt om het interieur van een 
licht houten gebouw van extra massa 
te voorzien of om bijvoorbeeld een 
leemkachel mee te bouwen. Nadeel: 
het materiaal bevat maar een klein 
deel aan hergroeibare grondstoffen 
en bovendien laat deze bouwmethode 
geen prefab en snelheid toe. 

7 Gestampte aarde
Ook wel stampleem of leem-
massiefbouw genoemd. Een 

methode waarbij veel lokaal voorko-
mende materialen als zand, klei en 
gravel gebruikt kunnen worden. Het 
mengsel wordt gebonden met kalk of 
een biologisch alternatief, in een ste-
vige mal gegoten en samengedrukt 
tot een massieve vloer of wand. 
Daarna moet het lange tijd uitharden, 
maar dat kost geen energie. Tijdens 
dat proces neemt de drukkracht en 
stabiliteit sterk toe. Door de hoge ther-
mische massa en vochtregulerende 
en koelende werking is deze bouwme-
thode vooral geschikt voor warme 
regio’s. Dit materiaal kan probleem-
loos weer de natuur in na gebruik. 
Nadelen: de grondstoffen zijn op korte 
termijn niet hergroeibaar, prefab is 
onmogelijk en de bouwtijd is lang.

Het Orga Architect ontwerp van een woonhuis in Berkel-Enschot is een voorbeeld 
van CLT bouw.
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Maatwerk in 
biomassa technologie
sinds 1910

Duurzame, inventieve 
en energiezuinige
droogoplossingen

Ook voor revisie van verbrandingsinstallaties en droogkamers. 

Vraag naar de mogelijkheden voor uw installatie en bel met 0546 876 580.

Bekijk ook www.kara.nl en www.bes-bollmann.nl voor meer informatie.
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Hot Melt Division 
is a member of 
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Veelzijdig assortiment van 
hoogwaardige industriële EVA, 
APAO en reactieve PU gebaseerde 
Hot-Melts voor de houtverwerkende 
industrie.

EXOMELT
5000 RANGE TOEPASSINGEN

  • Edge banding
 • Profile wrapping 
• Verlijmen (lamineren) van 
   a-polar PP folie of polaire 
  afwerkingen zoals PVC, 
 fineer, HPL of CPL.
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Het bezoek aan de architec-
tenbranche – in aanwezig-
heid van een bestuurslid 
BNSP - stond in het teken 

van het beter benutten van ontwerp-
kracht voor de grote maatschappe-
li jke opgaven. Met Lit tle C werd 
getoond hoe verdichting en kwaliteit 
wél samen kunnen gaan, zowel archi-
tectonisch als stedenbouwkundig. 
Het spectaculaire Fenix I toonde een 
fraaie combinatie van hergebruik, 
dur f,  goeie architectuur en di to 
samenwerking, met de architect als 
spil. Beide illustreerden dat het vroeg 
betrekken van architecten en ontwer-
pers effect heeft. “Fantastische pro-
jecten, waar ik ook weer van leer”, 
aldus de minister. 

 Hij werd ontvangen door de BNA-
delegatie en de bij de projecten 
betrokken architecten en opdrachtge-
vers. Na een opening door voorzitter 
Valk over ontwerpkracht, de maat-
schappelijke meerwaarde van archi-
tecten en de noodzakelijke samenwer-
king in de keten, werden de projecten 
bezocht. Onder leiding van directeur 
Fred Schoorl werd de minister over de 
rol en toegevoegde waarde van een 
goed ontwerp en proces bij binnen-
stedelijk bouwen geïnformeerd. De 
projecten toonden de toegevoegde 
waarde van de architect en intensieve 
samenwerking bij succesvolle stede-
lijke verdichting.

Lit t le C toonde de minister hoe 
samenwerking met architecten een 
kwalitatief hoogwaardig stedelijk 
milieu oplevert, met hoge dichtheid en 
een levendige, groene omgeving voor 
bewoners en bedrijven. Zo voeg je 
wonen en leefbaarheid met kwaliteit 
aan de stad toe. Na een geanimeerd 
gesprek en rondleiding bezocht het 
gezelschap Fenix I. Bij dit project werd 

het mixed-use programma getoond 
waarbij bovenop de 100 jaar oude 
monumentale Fenixloods een nieuw 
volume is gebouwd met ruim 200 loft 
woningen. Verdichten, optoppen van 
een bestaand gebouw is pure nood-
zaak. In deze omvang en kwaliteit is 
het bijzonder. Zo ook de rol van de 
architect, die samen met ontwikkelaar 
en gemeente jarenlang keihard werkte 
aan leefbaarheid en kwaliteit. “Het zijn 
fantastische voorbeelden, die mij 
inspireren”, aldus de Jonge.

Ontwerpkracht
De BNA-delegatie gaf hem nadrukke-
lijk de boodschap mee ook in zijn 
beleid te stimuleren dat ontwerp-
kracht en ontwerper aan de voorkant 
meerwaarde hebben, gezien de com-
plexe opgaven voor ons allemaal. Dat 
stedelijke verdichting kán en met ver-
beelden, verbinden en vernieuwen 
nieuwe oplossingen mogelijk zijn. En 
dat duurzaam en circulair moet en 
kan, ook met benutten van standaar-
disering en industrialisering. Daar-
naast is door voorzitter Valk bena-
drukt dat niet alleen de rol en positie 
van ontwerpers versterkt moet, maar 
zeker ook de waardering en faire ver-
goedingen bij selecties en aanbeste-
dingen. Dat de BNA als branche 
samen met beroepsverenigingen gaat 
voor gebouwd geluk, mocht niet ont-
breken.”

Voorzitter Valk vond het werkbezoek 
geslaagd. “We hebben laten zien dat 
we met alle ontwerpers en partners 
klaar staan voor de grote opgaven, op 
alle schaalniveaus. Het belang van 
schoonheid, diversiteit en context is 
mooi geï llustreerd. Wij zagen een 
minister die inziet dat voor woning-
bouw naast tempo wel degelijk kwali-
teit nodig is voor duurzaam resultaat 
en een leefbare, betaalbare stad.”

ACTUEEL

ACTUEEL

PRODUCTNIEUWS

Fabrikantoverkoepelende accu-alliantie 
STUTTGART - AmpShare ‒ powered 
by Bosch: Zo heet de nieuwe, fabri-
kantoverkoepelende globale accu-
alliantie die de oprichtende bedrij-
ven Bosch, Fein en Rothenberger nu 
in het leven hebben geroepen. 

Met AmpShare onderbouwen oprich-
ters en leden hun gemeenschappe-
lijke visie om professionele gebruikers 
het beste en uitgebreidste 18 volt-sys-
teem te bieden dat over talrijke mer-
ken, toepassingen en landen heen 
compatibel is. Nu al kunnen professi-
onals meer dan tweehonderd gereed-
schappen van de merken Bosch, 
Brennenstuhl, Cox, Fein, Klauke, Led-
lenser, Lena Lightning, Ramset, Son-
lux en Wagner met een en dezelfde 18 
volt-accu gebruiken. Met de oprich-

ting van de AmpShare-alliantie groeit 
het fabrikantoverkoepelende accusys-
teem naar meer dan 25 merken. Het 
biedt professionals in alle segmenten 
een breder toepassingsspectrum dan 
ooit tevoren en bestrijkt nagenoeg 
elke toepassing met één AmpShare-
accu. Gebruikers besparen daardoor 
geld, ruimte en tijd en leveren boven-
dien ook een bijdrage aan meer duur-
zaamheid, want over het geheel geno-
men hebben ze minder accu’s en 
opladers nodig. 

AmpShare 
“Dankzij AmpShare wordt de snoer-
loze bouwplaats voor de vakman rea-
liteit. Het werk wordt eenvoudiger, 
flexibeler en efficiënter“, aldus Henk 
Becker, voorzitter van het divisiebe-

stuur van Bosch Power Tools. “Wij 
bundelen in deze alliantie van fabri-
kanten onze krachten en zetten nog 
meer vaart achter onze visie van één 
universeel accuplatform door het 
delen van één accu en één logo over 
alle merken heen.“ 

Voordeel voor de gebruiker
Alle Professional-accu’s van het merk 
B o s c h d i e  s i n ds  2 0 0 8 we rd e n 
gekocht, dus meer dan 80 miljoen 
accu’s, blijven compatibel. Ze kunnen 
nog steeds worden gebruikt in alle 
professionele gereedschappen van 
Bosch en voortaan ook in alle gereed-
schappen van de AmpShare-alliantie. 
Want de ten grondslag liggende en 
toonaangevende accutechnologie van 
Bosch blijft het hart van het systeem. 

Hornbach Beste Bouwmarkt van Nederland
HOUTEN - De Nederlandse consu-
ment vindt Hornbach wederom de 
beste bouwmarkt van Nederland. 
Dat is de uitkomst van het onafhan-
kelijke onderzoek ‘ABN AMRO 
Retailer of the Year’ waarvoor dit 
jaar ruim 300.000 consumenten 
hun stem uitbrachten. 

Zij beoordeelden ruim vijfhonderd 
retailers op aspecten als prijs, assor-
timent, deskundigheid en klantvrien-
delijkheid. Het is de zestiende keer 
dat deze bouwmarkt zich een jaar 

lang ‘Beste Bouwmarkt van Neder-
land’ mag noemen. De grootste pro-
jectbouwmarkt van Nederland won 
daarnaast voor de vijfde keer op rij de 
‘Webshop Award’ in de categorie 
bouwmarkten.

“Dit jaar is het 25 jaar geleden dat 
Hornbach naar Nederland kwam. Dat 
consumenten ons nu wederom uit-
roepen tot beste bouwmarkt én beste 
webshop, is het mooiste cadeau dat 
zij ons voor ons jubileum kunnen 
geven. Daar zijn wij hen ongelooflijk 

dankbaar voor”, zegt de trotse Evert 
de Goede, algemeen directeur Horn-
bach Bouwmarkt Nederland. Begin 
dit jaar introduceerde de bouwmarkt 
als eerste de laagsteprijsgarantie, 
ook nà je aankoop. “De waardering 
van de consument is voor ons uitein-
delijk het allerbelangrijkste. Zij laten 
met deze verkiezing duidelijk zien dat 
ze onze service hoog waarderen.”

Ook online de beste
Hornbach is ook online de beste. 
Voor de vijfde keer op rij won het de 

Webshop Award in de categorie 
Bouwmarkt. “We zijn hier enorm blij 
mee”, laat De Goede weten. “Dit is 
voor ons het bewijs dat we consu-
menten structureel een shopervaring 
bieden van hetzelfde hoge niveau als 
in onze fysieke vestigingen. We lopen 
voorop in de branche, mede dankzij 
jarenlange investering in de intercon-
nected retailstrategie. En we blijven 
ons ontwikkelen.” Zo investeerde 
Hornbach recent in het logistieke pro-
ces om de groei van de webshop 
goed te kunnen faciliteren. 

De Nederlandse consument vindt 
Hornbach de beste offline en online 
bouwmarkt van Nederland.

ROTTERDAM - ‘Het gaat om meer dan esthetiek, dat is belangrijk, maar ook om 
context en duurzaamheid’. Minister Hugo de Jonge van VRO was op het BNA 

werkbezoek positief over de mogelijke rol van de architect. Het werd geïllustreerd met 
twee projecten: Little C en Fenix I in zijn eigen Rotterdam. “Tempo is belangrijk, maar 

het moet wel kwaliteit hebben”, beaamde de Jonge desgevraagd aan de BNA-delegatie 
onder leiding van voorzitter Jolijn Valk. 

Ontwerpkracht heeft meerwaarde

BNA wees de minister op belang architectuur om de uitdagingen van deze tijd het hoofd te bieden.

De accu-alliantie omvat inmiddels meer dan 25 merken  en zo wordt, volgens de initia-
tiefnemers, de snoerloze bouwplaats realiteit. 
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ULTRAMODERNE MACHINES VOOR DE 
TOEKOMSTIGE HOUTBOUW
SCM creëert hoogtechnologische CNC-bewerkingscentra voor 
de houtbouw. Constructiebalken, X-lam/CLT wandelementen 
en isolatiepanelen worden met uiterste nauwkeurigheid en 
snelheid verwerkt. Innovatieve oplossingen voor het bewerken van 
grootformaat CLT-panelen met afmetingen tot 16.000 x 3.600 
x 400 mm, gelamineerde liggers en kolommen met secties tot 
1.250x610 mm.
You will never work alone: van installatie, opleiding en 
productiestart tot service en onderhoud. SCM begeleidt u in alle 
fasen van de levensduur van de machine.

oikos xl

pmt

area xl

ONTDEK MEER

SCM Nederland
Soldaatweg 2, 1521 RL Wormerveer - 
075-6478 478
info@scmgroup.nl 
www.scmwood.com

SCM_ADV_Timber_Construction_UK_2022_F.to266x390.indd   1 04/03/22   15:40
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Elk jaar wordt in Europa meer 
dan 10 miljoen ton meubilair 
weggegooid. Voor eens en 
voor altijd moet het concept 

circulariteit worden uitgedaagd en de 
meubelindustrie moet de verantwoor-
delijkheid nemen voor hoe meubels 
worden ontworpen, vervaardigd en 
vervoerd om de voorwaarden te creë-
ren voor duurzaam interieurontwerp. 
Circulariteit wordt vaak gelijkgesteld 
aan duurzaamheid, maar wordt pas 
duurzaam als een product is ontwor-
pen voor langdurig gebruik. Die lange 
levenscyclus moet verder worden ver-
lengd door voorbereid te zijn op 
updates, renovatie en vernieuwing. 
Het belangrijkste principe als het gaat 
om het verminderen van de milieu-
impact van meubelgebruik is dat het 
meubel  zo lang mogel i jk  wordt 
gebruikt. Dan is de milieubelasting per 
jaar van de levenscyclus van het meu-
bel zo laag mogelijk.

Duurzaamheid maakt sinds de oprich-
ting in 1942 deel uit van het DNA van 
familiebedrijf Kinnarps. Het leveren 
van hoogwaardige en aantrekkelijke 
interieurontwerpoplossingen die lang 
meegaan, is niet nieuw voor de interi-
eurgroep. Nu gaan ze met hun duur-
zaamheidswerk een stap verder door 
een concept te lanceren dat de drie 
belangrijkste parameters updates, 
renovatie en vernieuwing duidelijk 
naar voren brengt als het gaat om het 
kiezen van duurzame en circulaire 
interieurs.

Circles of change 
Het concept helpt bedrijfsleiders, 
inkopers en architecten om vanaf het 
begin duurzame, circulaire en functio-
nele keuzes te maken door de behoef-
ten van de organisatie te analyseren. 
Het draait allemaal om het maken van 

bewuste keuzes, het creëren van flexi-
bele oplossingen en het kiezen voor 
hoge kwaliteit om tot een toekomst-
bestendige oplossing te komen. Het 
resultaat is een interieur met lage 

levenscycluskosten dat is ontworpen 
op basis van geïdentificeerde behoef-
ten en dat welzijn, efficiëntie en suc-
ces bevordert - terwijl tegelijkertijd de 
natuur l i jke hulpbronnen worden 

behouden.
Het concept omvat een aantal circu-
laire diensten zoals werkplekanalyses 
voor de kantoor-, onderwijs- en zorg-
sector en in Zweden als eerste markt 

biedt het bedrijf ook de mogelijkheid 
om gerecycleerd meubilair in te kopen 
via e-commerce en een unieke ser-
vicetruck die de mogelijkheid biedt 
om oude meubels nieuw leven in te 
blazen op locatie bij de klant.

Jenny Hörberg Global Range Director 
Kinnarps zegt daarover: “Duurzaam 
interieurontwerp gaat zowel over het 
heden als over de toekomst. Bij het 
kiezen van interieurinrichting en meu-
belen is het daarom belangrijk om 
rekening te houden met de gehele 
levenscyclus en vanuit de behoefte 
van de organisatie flexibele interieur-
oplossingen te creëren die medewer-
kers echt ondersteunen in hun dage-
lijkse werk. Het gaat ook om het kie-
zen van meubels met zorgvuldig 
geselecteerde materialen die zijn ont-
worpen en voorbereid op vernieuwing, 
om de levensduur te maximaliseren 
en voorwaarden te scheppen voor 
duurzame circulariteit. 

Kinnarps
Kinnarps levert interieuroplossingen 
voor kantoren, scholen en gezond-
heidszorginstellingen. De hele waar-
deketen wordt gekenmerkt door een 
hoge kwaliteit en een lage impact op 
het milieu - van de grondstoffen tot de 
afgewerkte oplossingen. Kinnarps is 
een van de grootste producenten in 
Europa op het gebied van interieurop-
lossingen voor werkplekken en is 
actief in 40 landen met een omzet van 
meer dan 3,2 miljard SEK. De Kin-
narps Groep ontwerpt, ontwikkelt en 
verkoopt de volgende handelsmerken: 
Kinnarps, Materia, Skandiform, NC 
Nordic Care, Drabert en MartinStoll. 
Kinnarps werd in 1942 opgericht door 
Jarl en Evy Andersson. Het bedrijf is 
nog steeds volledig in handen van de 
familie.

ACTUEEL

BEURZEN

CIRCULARITEIT

Tiny Forest ontvangt VHG Groenprijs 
EDE - Het initiatief ‘Tiny Forest’ is 
dinsdag 6 september, tijdens Duur-
zame Dinsdag, bekroond met de 
VHG Groenprijs 2022. Deze prijs 
wordt jaarlijks uitgereikt aan een 
groen initiatief dat mens en natuur 
dichter bij elkaar brengt. 

Koninklijke Vereniging van Hoveniers 
en Groenvoorzieners (VHG) is part-
ner van Duurzame Dinsdag. Daarmee 
wil de branchevereniging de aan-
dacht vestigen op de waarde van het 
natuurlijke groen in de verduurza-
ming van Nederland.

Tiny Forest is een initiatief van IVN 
Natuureducatie Amsterdam. Een 
Tiny Forest is een dichtbegroeid, 

inheems minibos, zo groot als een 
tennisbaan. Deze bossen, met zo’n 
40 verschillende soorten bomen en 
heesters, zijn niet alleen een paradijs 
voor insecten, vlinders en vogels, ook 
voor buurtbewoners en kinderen. Een 
Tiny Forest op een schoolplein kan 
dienen als buitenlokaal waar kinde-
ren leren over de natuur. Naast deze 
voordelen, zorgen deze bossen ook 
voor verkoeling, waterberging en ver-
beteren ze de luchtkwaliteit.

Met hoveniers
Initiatiefnemer Daan Bleichrodt is 
heel blij met deze erkenning: “Ik ben 
al 8 jaar bezig om samen met hove-
niers, buurtbewoners, gemeenten en 
kinderen Tiny Forests aan te leggen. 

Samen maken we de stad groener en 
brengen we de natuur dichter bij kin-
deren.” Tot nu toe zijn er al 250 mini-

bossen aangelegd in buurten, tuinen, 
op schoolpleinen en bedrijventerrei-
nen.

Naast Tiny Forest waren ook Peel 
Natuurdorpen en de bijen-cao geno-
mineerd voor de VHG Groenprijs. 
Alle drie de genomineerden krijgen 
hulp van VHG om het initiatief ver-
der te brengen. De winnaar ont-
vangt bovendien een wisseltrofee 
en een bedrag van 1000 euro.

Duurzame democratie
Duurzame Dinsdag biedt een 
podium aan duurzame ideeën en 
initiatieven. Minister Rob Jetten van 
Klimaat en Energie nam namens 
het kabinet een koffer in ontvangst 
met ruim 300 duurzame initiatieven 

en ideeën uit de maatschappij. Ook 
werden duurzame lintjes en prijzen 
uitgereikt..

Prefab, vakbeurs voorindustrieel en modulair bouwen en renoveren
DEN BOSCH – De vakbeurs Prefab 
richt zich tot professionals met 
interesse in off-site bouwen en 
renoveren. Leveranciers en koplo-
pers in uitvoering binnen de B&U 
tonen er op de beursvloer hun – 
direct toepasbare – oplossingen, 
terwijl de experts in de theaters de 
bezoekers bijpraten over de laatste 
ontwikkelingen. De Brabanthallen in 
Den Bosch zetten van 11 tot en met 
13 oktober hun deuren open voor 
deze vakbeurs.

In de bouw- en renovatiesector wordt 
volop geïnnoveerd. Dat moet ook wel, 

gezien het grote tekort aan arbeids-
krachten en de opgave die voortvloeit 
uit de gemaakte bouw- en klimaataf-
spraken. Ook op het kostbare vlak 
van bouwfouten is nog een wereld te 
winnen. Industrialisatie, modulair 
bouwen, digitalisering en pre-fabri-
cage (samen: prefab) zijn ontwikkelin-
gen die daarbij heel goed kunnen hel-
pen. Zij maken sneller, efficiënter en 
minder foutgevoelig bouwen en reno-
veren mogelijk.

Een ‘eigen’ platform 
Met de beurs Prefab voorziet organi-
sator 54events (bekend van onder 

meer de vakbeurzen Renovatie en 
Monument en Vakbeurs Energie) in 
de behoefte aan een ‘eigen’ platform 
voor prefab. De beurs onderscheidt 
drie segmenten, die zich allen duide-
lijk laten terugvinden in zowel het ken-
nisprogramma als op de beursvloer: 
Ontwerp & Engineering, Componen-
ten & Modules en Logistiek & Assem-
blage. Daarnaast richt de beurs zich 
nadrukkelijk op de integratie van 
bouw en installatie. Naast specifieke 
producten en ontwerp- en logistieke 
tools toont Prefab volledig geïnte-
greerde toepassingen als: geïnte-
greerde vloer- en gevelelementen, 

(duurzame) dakconstructies, geïnte-
greerde installatie- en energiemodu-
les, badkamers, verbindingstechnie-
ken, geïndustrialiseerde componen-
ten (waaronder schoorstenen en 
balkons).

Vakbeurs Energie
Prefab wordt ondersteund door een 
stevig inhoudelijk kennisprogramma: 
in samenwerking met de koplopers 
uit de B&U worden tientallen semi-
nars, symposia en workshops geor-
ganiseerd, over alle hot topics uit de 
sector. De beurs vindt gelijktijdig 
plaats met Vakbeurs Energie, plat-

form voor professionals in warmte, 
elektriciteit en energiebesparing. Een 
toegangsbewijs geeft entree voor 
beide beurzen. De toegang is gratis, 
ook tot het kennisprogramm, voor 
bezoekers die zich tijdig online voor-
registreren. Voorregistratie verloopt 
via deze website. Beide beurzen zijn 
dagelijks geopend van 10:00 tot 17:00 
uur.

Nadere informatie:
Prefabbeurs.nl

Circulariteit bij Kinnarps
WEMMEL - Dat iets circulair is, betekent niet automatisch dat het ook duurzaam is. 
Kinnarps is van mening dat het belangrijk is om interieuroplossingen en meubels te 
creëren die geschikt zijn voor langdurig gebruik. Daarom wordt nu een concept voor 

duurzame circulariteit gelanceerd.

Daan Bleichrodt en 
zijn collega Ian 
Mostert van IVN 
Natuureducatie ont-
vangen de VHG 
Groenprijs 2022 uit 
handen van Arne 
Weverling namens 
Koninklijke VHG. 
(Foto: Annemieke 
Bos.)

Om het concept te ondersteunen beschikt Kinnarps over een unieke servicetruck die de mogelijkheid biedt om oude meubels nieuw leven 
in te blazen op locatie bij de klant.
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Global specialists 
in clean air technology.

R IEDEX

@RiedexRIEDinfo@riedex.nl www.riedex.com
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Ontdek MatrixKozijn op www.matrix-software.nl/matrixkozijn

MatrixKozijn is een totaaloplossing 
voor dé automatisering van alle 
disciplines bij producenten van 
houten en kunststof kozijnen. 
MatrixKozijn voorziet in oplossingen 
voor elke afdeling. Van de verkoop 
tot en met de productie en levering.

• Relatiebeheer
• Projectbeheer
• Projectplanning
• Offertecalculatie
• BIM
• Orders
• Webwinkel

• Documentbeheer
• Werkvoorbereiding
• Inkoop
• Voorraadbeheer
• Productieplanning
• CNC machine 

aansturing

• Tijdregistratie
• Mobiel
• Nacalculatie
• Leveringen
• Verkoop- en 

inkoopfacturen

18 KRACHTIGE MODULES

AUTOMATISERING VAN
A TOT Z IN EEN PAKKET

MATRIXKOZIJN

2200338 Advertentie Houtkrant all-in-one 148x116.indd   12200338 Advertentie Houtkrant all-in-one 148x116.indd   1 07-05-20   14:5507-05-20   14:55
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Waddinxveen • 0182 - 615933HOUTEX.NL | INFO@HOUTEX.NL
UW SPECIALIST VOOR LEVERING VAN HET JUISTE HOUT!
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Paasloweg 1a info@rondhout.com

3849 RV Hierden rondhout.com

0341 41 35 38 facebook.com/rhsrondhout

Voor al uw bewerkte 
rondhout. Geschild, 
ongeschild of ge-
freesd.  Platte kant 
of halfrond. Lengtes 
van 3 tot 14 meter. 
Diktes tot 50 cm. 
doorsnede.
Alles op bestelling.

HK24 38HK24 70

Meer info

HK25 23

    Re-Charge Schaafkoppen
     Hét schaafsysteem met het hoogste rendement!

- Inclusief voorsplijting voor superglad resultaat.
- Herbruikbare schaafmessen.
- Vaste aanslag, waardoor positionering altijd haaks is.
- Elk gewenste lengte mogelijk.

ReKo Houtbewerkingsgereedschappen BV
Biestkampweg 29 • 5249 JZ • Rosmalen
info@reko-nuland.nl • tel: 073-6450072 • mob: 06-53421065

     

HK25 38

Schrijf u in voor de nieuwsbrief op dehoutkrant.nl

WERKPLAATS TE HUUR 
IN ANDELST

Interesse?
Bel: 06-54370617

• Volledig ingerichte meubel- en interieurbouwwerkplaats
• Werkplaats (met showroomoptie) inclusief spuitcabine 

ca. 500 m2, kantoren ca. 100 m2
• Goed bereikbaar vanaf de A15 op industrieterrein
• Machines ter overname

HK25 40

24 VRIJDAG 23 SEPTEMBER 2022  DE HOUTKRANT  



TIMMERHOUT

VUREN FSC  EUR/m1

Rondom geschaafd 18x45mm 0,68
Rondom geschaafd 44x44mm 1,25
Rondom geschaafd 44x69mm 1,35
Rondom geschaafd 44x94mm 2,69
Rondom geschaafd 44x120mm 3,25
Rondom geschaafd 44x143mm 3,90
Rondom geschaafd 59x156mm 5,09
Rondom geschaafd 69x169mm 6,34
Rondom geschaafd 69x194mm 8,16
Rondom geschaafd 69x218mm 9,87
Dakbeschot geschaafd 18x115mm 1,37
Daktengel 11x38mm 0,33
Panlat gezaagd 22x32mm 0,36
Panlat geschaafd 18x45mm 0,50
Betondriehoek geschaafd O/S 19x19mm  0,94
Metselprofiel 5-laags verlijmd, gekleurd   66x76mm 13.97

HARDHOUT FSC  EUR/m1

Rondom geschaafd 12x45mm 4.08
Rondom geschaafd 19x90mm 9.83
Rondom geschaafd 45x45mm 16.00
Rondom geschaafd 45x68mm 19.03
Rondom geschaafd 45x90mm 31.25

TUINHOUT

DOUGLAS FSC / PEFC  EUR/m1

Schuttingplank geschaafd 16x155mm 3,35
Paal geschaafd 70x70mm 5,85
Vlonderplank groeven geschaafd 27x145mm 4,95
Regel geschaafd 45x70mm 3,56
Plank fijnbezaagd  22x200mm 3,91
Paal geschaafd 90x90mm 9,03
Paal geschaafd  120x120mm 16,67
Paal gezaagd 140x140mm 14,52
Balk geschaafd 45x160mm 6,65
Balk geschaafd 70x220mm 17,50
Dakbeschot mes en groef geschaafd 16x116mm (netto) 3,21
Blokhutprofiel geschaafd 28x195mm 5,68
Zweeds rabat 15/30x175(190)mm 4,11
Sponningplank geschaafd 20x175(190)mm 4,84

VUREN FSC  EUR/m1

Zweeds rabat zwart geverfd 14/28x180(195)mm 5,32

HARDHOUT  EUR/m1

Kapur vlonderplank geschaafd 21x145mm 8,87
Kapur regel geschaafd 45x68mm 8,06
Azobé paal geschaafd 65x65mm 7,50
Azobé damwandprofiel 30x185mm (netto) 11,75

KOZIJNHOUT

ACCOYA FSC  EUR/m1

A1 kwaliteit (nagenoeg kwastvrij) 75x125mm 29,50

DARK RED MERANTI PEFC   EUR/m1

Select & Better gezaagd  75x125mm 16.75  
KOMO gevingerlast 72x120mm 21.50
NON-KOMO gevingerlast/gelamineerd 72x120mm 
12.75

GRENEN FSC  EUR/m1

NON-KOMO foutvrij gevingerlast/gelamineerd 72x121.mm 
10.50

LARIKS FSC  EUR/m1

KOMO foutvrij gevingerlast/gelamineerd  72x121mm 
20,75

SAPELI MAHONIE FSC  EUR/m1

First & Seconds (FAS) gezaagd  75x125mm 16.25
KOMO gevingerlast  71x120mm 21.50

SAPUPIRA  EUR/m1

KOMO gevingerlast 71x120mm 17.50

DEURHOUT

MERBAU FSC  EUR/m1

KOMO gevingerlast 60x144mm 27,75 

SAPELI MAHONIE FSC  EUR/m1

KOMO gevingerlast 60x144mm 21,95

GLASLATTEN

DARK RED MERANTI FSC  EUR/m1

KOMO 100mu gegrond  17x19mm 2,53
KOMO 100mu gegrond Neuslat 18x60mm (sp.45) 8,05 

BINNENDEURKOZIJNEN

ELEPHANT MONTAGE KOZIJN STOMP EN OPDEK
GRENEN FSC  EUR/set
Gevingerlast/gelamineerd 60 mu wit 56x90x2315mm 54,55 
 56x115x2315mm  61,75

HARDHOUT FSC  EUR/set
Gevingerlast/gelamineerd 60 mu wit 56x90x2315mm 70,15
 56x115x2315mm  91,03

AUSTRIA RENOVATIEKOZIJN STOMP MET 
SCHARNIERINKROZINGEN EN TOCHTPROFIELEN

GRENEN FSC Gevingerlast/gelamineerd 
wit of zwart voorgelakt  EUR/st
Wanddikte 70mm  214,05
Wanddikte 100mm  225,61

BINNENDEUREN 
AUSTRIA VLAKKE BOARDDEUR

FSC STOMP WIT VOORBEHANDELD

HONINGRAAT   EUR/st
201,5cm t/m  88cm breed  39,26 
 93cm breed 43,39
211,5cm t/m  88cm breed 44,21 
 93cm breed 48,34
231,5cm t/m  88cm breed  64,46 
 93cm breed 68,59

VOLSPAAN  EUR/st
201,5cm t/m  88cm breed  78,51 
 93cm breed 82,64
211,5cm t/m  88cm breed 80,99 
 93cm breed 85,12
231,5cm t/m  88cm breed  109,92 
 93cm breed 114,05

AUSTRIA VLAKKE BOARDDEUR

FSC OPDEK WIT AFGELAKT

HONINGRAAT   EUR/st
201,5cm t/m  88cm breed  78,51 
 93cm breed 82,64
211,5cm t/m  88cm breed 82,64 
 93cm breed 86,77
231,5cm t/m  88cm breed  115,70 
 93cm breed 119,83
VOLSPAAN  EUR/st
201,5cm t/m 88cm breed  132,23
 93cm breed 136,36
211,5cm t/m  88cm breed 136,36
 93cm breed 140,49
231,5cm t/m 88cm breed  185,95
 93cm breed 190,08

AUSTRIA INDUSTRIËLE ‘STAALLOOK’  
NERO LEGNO LUXE DEUR 

FSC KOMO (BLANK GLAS) ZWART VOORGELAKT EUR/st

STOMP
201,5cm/211,5cm/231,5cm 78 t/m 93cm breed 392,56

OPDEK  EUR/st
211,5/231,5cm (83)/88/93cm breed 392,56

AUSTRIA EIKEN FSC KOMO LUXE BOERENDEUR 
CABANA ROBLE

STOMP  EUR/st
201,5/211,5/231,5cm 78 t/m 93cm breed 326,45

DEUR/KOZIJN COMBINATIES STOMP

WIT VOORBEHANDELD AUSTRIA DKC MET GRENEN FSC  
GEVINGERLAST/GELAMINEERD KOZIJN EN AFGEHANGEN 
VLAKKE HONINGRAAT BOARDDEUR EUR/st

WANDDIKTE 70mm 201,5/211,5cm 186,36
 231,5cm 209,09
WANDDIKTE 100mm  201,5/211,5cm  213,63
 231,5cm 240,91  

AUSTRIA 30 MINUTEN BRANDVERTRAGENDE DKC MET  
SAPELI FSC KOZIJN EN AFGEHANGEN MASSIEVE VLAKKE 
BOARDEUR  EUR/st

WANDDIKTE 100mm 211,5cm  678.29
 231,5cm 770.73

AUSTRIA 60 MINUTEN BRANDVERTRAGENDE DKC MET  
SAPELI FSC KOZIJN EN AFGEHANGEN MASSIEVE VLAKKE 
BOARDEUR   EUR/st

WANDDIKTE 100mm  211,5cm 877,72
 231,5cm 948,34

ELEPHANT STOMP MONTAGE BUITENDEURKOZIJN

HARDHOUT FSC  EUR/set
Gevingerlast/gelamineerd 60 mu wit 67X114x2315mm 125,61

AUSTRIA MERBAU BALKONDEUR 
STOMP MET BREDE STIJLEN/DORPELS

BORSTWERING 40CM  EUR/stuk
201,5/211,5cm 73 t/m 93cm 365,29
231,5cm 78 t/m 93cm 412,40

VLOERDELEN

FRANS GRENEN PEFC  EUR/m2

Massief rustiek 4-zijden mes&groef 21x194mm 31,16

EUROPEES EIKEN FSC  EUR/m2

Massief kwastarm 4-zijden mes&groef 20x180mm 81,08

PLINTEN EN KOPLATTEN

MDF VOCHTWEREND FSC  EUR/m1

Plint 60 mu wit 12x68mm 1,32 
Plint 60 mu wit 12x120mm 1,88 
Koplat 60 mu wit 12x45mm 0,86

GRENEN FOUTVRIJ FSC  EUR/m1

Plint 60 mu wit 9x45mm 0,99
Plint 60 mu wit 12x55mm 1,28
Koplat 60 mu wit 12x45mm 1,13

HARDHOUT FSC  EUR/m1

Plint 60 mu wit 12x55mm 1,76 

BOEIDELEN (590CM)

CEDER PEFC Gevingerlast/gelamineerd 80 mu grijs EUR/m1

18x185mm 21.53
18x235mm 27.30
18x285mm 33.10
28x235mm 39.79
28x285mm 48.35

GEVELBEKLEDING

THERMO VUREN FSC  EUR/m1

Halfhouts rabat onbehandeld 18x127(144)mm 4,95 

CEDER PEFC  EUR/m1

Halfhouts rabat 60 mu grijs 18x127(144)mm 16,15

CEDER PEFC  EUR/m1

Foutvrij Zweeds Rabat onbehandeld 6/18x127(140)mm 13,80

LODGEPOLE PINE PEFC  EUR/m1

FRASER Board zwart afgelakt 18x178mm 14,10

LODGEPOLE PINE PEFC  EUR/m1

FRASER Batten zwart afgelakt 18x68mm 5,95

MULTIPLEX OKOUME WBP

Schrijf u in voor de nieuwsbrief op dehoutkrant.nl
PER Plaat: 250x122cm
 EUR
4mm 33,05
6mm 44,23
8mm 50,36
10mm 51,51

 EUR
12mm 63,05
15mm 68,45
18mm 82,98
22mm 126,71
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RECENTE HOUTPRIJZEN
De genoemde richtprijzen zijn exclusief BTW en berekend voor levering op (bouw)locatie met een  minimum van EUR 1500 per levering. De richtprijzen 
kunnen afwijken op basis van afnamegrootte en dienen uitsluitend ter indicatie. De richtprijzen zijn afkomstig van Dekker Hout / Austria Deuren op basis 
van levering door de hout- bouwmaterialen handel. Zet en drukfouten voorbehouden.



INTERESSE IN EEN DEMONSTRATIE? 

Dat kan in onze showroom of op locatie bij 

klanten. Neem gerust contact met ons op!

Waar het echt 
om draait !

• advies, verkoop en onderhoud
• eigen servicedienst
• gratis support en onderhoudstips

T +31 (0)6 3923 2693 
info@fravol.nl
www.fravol.nl

Optisch naadloos kanten lijmen met polyolefine (PO)
smeltlijm en/of HOT-AIR techniek

• Verwisselbare teflon gecoate 

lijmunit quickrelease

• 3 in 1 lijmsysteem voor PO,  

EVA of PU

• 36 maanden garantie op  

lijmunit bij gebruik PO

• Optioneel HOT-AIR techniek  

voor zero-joint kantenband

• Multitool profiel frezen  

(Fravol patent)

• Custom made leverbaar  

afgestemd naar uw wensen

 Voordelen PO smeltlijm

• Optisch naadloos

• Hoge hittebestendigheid

• Schone verse lijm, geen  

verbranding

• Laag lijmverbruik

• Minimaal onderhoud

HET IS
WEL EEN
FRAVOL!

HK24 55

Omdat gebruikte 
machines nog een 
hoop kunnen. 

Veil uw machines en hout 
en krijg de beste prijs!
Scan de QR of ga naar troostwijkauctions.com

            2.3 miljoen bezoekers             159 landen             125.000 bieders

 TW branding/seller advertentie Hout_NL 266x194mm.indd   1 07-09-2022   14:00

HK25 35
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  Industriële stootdemper
LANGENFELD - De Duitse dempings-
specialist ACE Stoßdämpfer GmbH 
heeft zijn assortiment Magnum-dem-
pers uitgebreid: het is de eerste keer 
dat het bedrijf nu zelfinstellende indus-
triële stootdempers in draadmaat M64 
en met een slaglengte van 150 millime-
ter in een roestvrijstalen uitvoering 
aanbiedt. De hoofdcomponenten van 
de demper zijn bovendien geheel in 
Duitsland ontwikkeld en geproduceerd.

Hiermee is ACE erin geslaagd om de 
industriële stootdemper Made in 
 Germany, waarvan de behuizing is 
gemaakt uit één stuk, in dit grote 

 formaat ook in roestvrijstaal op de 
markt te brengen. Als markt- en inno-
vatieleider op het gebied van industri-
ele dempingstechniek maakt ACE hier-
mee zijn serie middelgrote industriële 
stootdempers compleet. De Magnum-
serie van ACE geldt als referentieklasse 
voor gemiddelde bouwgroottes in de 
dempingstechniek. Doordat de behui-
zing uit één stuk materiaal is gemaakt, 
zijn aan de onderzijde geen afdichtin-
gen nodig. Gezien de complexiteit van 
de productie van de hydraulische 
machineonderdelen produceren 
andere aanbieders op de markt hun 
roestvrijstalen dempers in deze 

schroefdraadmaten enkel met een 
slaglengte tot 50 millimeter.

Met deze nieuwe Magnum worden de 
mogelijkheden voor engineers in meer-
dere opzichten verruimd: de combina-
tie van een grotere behuizing met de 
nieuwste afdichtingstechniek, een 
gehard geleidingslager en een geïnte-
greerde vaste aanslag verhoogt het 
dempingsvermogen en de levensduur 
van deze zelfinstellende stootdemper 
aanzienlijk. Met een energieopname tot 
5.650 Nm en een effectief massabe-
reik tot 63.700 kg hebben gebruikers 
nu nog meer speelruimte wanneer het 

gaat om de grootte van de demper en 
de maximale benutting van de machi-
nes. Met de roestvrijstalen uitvoerin-
gen wordt ook het aantal toepassings-
mogelijkheden groter. Zo zijn de roest-
vrijstalen stootdempers beter bestand 
tegen invloeden van buitenaf en zout 
water dan conventionele uitvoeringen. 
De stootdempers zijn zoals gebruikelijk 
leverbaar met bijpassend roestvrijsta-
len toebehoren.

NADERE INFORMATIE:
ACE Stoßdämpfer 
Telefoon: +49 (0)2173 9226-10 
www.ace-ace.nl

  Accustofzuiger
WADDINXVEEN - Festool  breidt het 18 volt-
assortiment uit met twee compacte accus-
tofzuigers: de CTC MINI en de CTC MIDI. 
Beide stofzuigers verbinden mobiel, gezond 
en stofvrij werken. Of het nou gaat om zaag-, 
schuur- of boortoepassingen, de compacte 
stofzuigers voor onderweg passen perfect in 
het Festool 18V-systeem. Zij maken het sys-
teem nog mobieler, onafhankelijker en stof-
vrij.

De compacte accu-stofzuigers CTC MINI/
MIDI zijn perfect afgestemd op alle accuma-
chines van Festool. Voor een optimaal 
samenspel tussen accumachine en stofzui-
ger zorgt de innovatieve Bluetooth® auto-
start of de praktische afstandsbediening. 
Met beide schakelt de stofzuiger zich auto-
matisch in bij het starten van het accu-appa-
raat. Verder schitteren de stofzuigers met 

zeer hoge zuigkracht dankzij de 36 volt-tur-
bine met 2x18 volt-accu’s. Daarmee doen zij 
nauwelijks onder voor de snoervarianten. 
Festool heeft de compacte accustofzuigers 
met een handmatige reiniging uitgerust. 
Afhankelijk van de toepassing kan de afzuig-
capaciteit in drie standen worden geregeld. 
Bij de juiste stand kan de acculooptijd wor-
den verlengd. Beide stofzuigers zijn van de 
gladde, elastische afzuigslang voorzien: hij is 
robuust en flexibel te bedienen en glijdt soe-
pel over elke rand. Zijn conische geometrie 
zorgt voor een verhoogde afzuigcapaciteit.
Mobieler kan het nauwelijks: compacte con-
structie, gering gewicht en accu in plaats 
van kabel. De compacte accustofzuigers zijn 
dé nieuwe wegbegeleiders voor elke dag, 
onafhankelijk van het stopcontact. In het 
inwendige grote slangdepot kan de gladde 
afzuigslang heel eenvoudig opgeborgen en 
veilig en schoon vervoerd worden. In combi-
natie met vier accu’s en het nieuwe snelo-
plaadapparaat TCL 6 DUO kan in de meeste 
accu-toepassingen zonder onderbreking 
worden gewerkt. Zij zijn de ideale aanvulling 
op de accustofzuigers en de eveneens 
nieuwe en vanaf september 2022 verkrijg-
bare accu-afkortzaag KSC 60. 

NADERE INFORMATIE:
Festool 
Telefoon: 0182 - 62 19 42 
www.festool.nl

  Accu-boorschroefmachines 
NÜRTINGEN -  Bij de nieuwe serie accu-boor-
schroef- en klopboormachines legt Metabo, 
fabrikant van elektrisch gereedschap uit Nür-
tingen, de focus op maximale prestaties. Met 
de 3-toeren schakelaar bereiken de borstel-
loze 18 Volt machines zeer hoge toerentallen 
- tot wel 4.000 toeren per minuut. 

De accu-metaal boor-schroefmachines zijn 
voorzien van een boorhouder, die over een 
bijzonder hoge klemkracht en automatische 
naspanfunctie beschikt - zo kan de ingespan-
nen boor niet doorglijden. Bovendien heeft 
Metabo een nieuw snelwisselsysteem ontwik-
keld: met QuickPlus kunnen de gereedschap-
opname en gebruikte gereedschap bijzonder 
snel en gemakkelijk worden verwisseld. 
Tevens kunnen gebruikers door de hoge 
krachtoverbrenging steeds het maximale ver-
mogen van de machine gebruiken. Alexander 
Mnerinsky, productmanager bij Metabo: „Onze 
nieuwe machines zijn extreem krachtig en 
daardoor de perfecte machines voor sloten-
makers en metaalbewerkers.“ De BS 18 LTX-3 
Q I Metaal realiseert bijvoorbeeld boorgaten in 
metaal met een diameter tot 20 mm. Dat is 
mogelijk door het bijzonder hoge koppel tot 
maximaal 130 Nm en de nieuwe boorhouder. 
De gebruiker kan kiezen uit drie toerentallen 
en zo naar behoefte het passende toerental 
instellen. Daarbij wordt iedere boordiameter 
super snel gerealiseerd.

Automatische naspanfunctie
Een andere bijzonderheid bij de nieuwe serie 
accu-metaals boorschroefmachines is de  

boorhouder. Deze verhoogt de klemkracht 
proportioneel ten opzichte van de boorkracht, 
omdat deze automatisch naspant en zo voor-
komt dat de boor doorglijdt - zelfs bij de 
zwaarste werkzaamheden. „De machine is 
bovendien klopboorbestendig en heeft een 
rondloopnauwkeurigheid van 0,35 mm. Daar-
mee kan de professional heel nauwkeurig wer-
ken“, vertelt Mnerinsky. 

Snel, flexibel en veilig
Om het werk voorspoedig te laten verlopen, 
heeft Metabo een nieuw snelwisselsysteem 
ontwikkeld. Zo kunnen gebruikers de gereed-
schapopname en het gebruikte gereedschap 
heel eenvoudig en snel verwisselen 

NADERE INFORMATIE:
Metabo Nederland 
Telefoon:  0346 - 25 90 26  
www.metabo.com

  Decoratieve MDF
OOSTROZEBEKE - Een interi-
eurproject in een handom-
draai naar een hoger niveau 
tillen? Dat kan voortaan met 
decoratieve MDF van Unilin 
Panels. Deze kant-en-klare 
decoratieve houtvezelpane-
len staan garant voor een 
strakke afwerking en passen 
perfect in een hele reeks 
toepassingen.

“Een sterke, gekleurde kern 
gecombineerd met een kwa-
litatief onevenaarbare lak-
laag.” Zo omschrijft product-
manager Bart Catteeuw 
decoratieve MDF. “Geen 
geknoei meer met manuele 
afwerking: de platen zijn 
onmiddellijk klaar voor 
gebruik. Je kunt ze direct 
inzetten zonder randafwer-
king of je kunt bijpassende 
kantenbanden met dezelfde 
kleur en glansgraad gebrui-
ken. De panelen zijn kleur-
vast, vlekbestendig en een-
voudig in onderhoud en 

onderscheiden zich door 
hun hoge densiteit en vocht-
werende kwaliteiten. Dankzij 
hun hoogtechnologische 
laklaag zijn ze ook uitermate 
krasbestendig. Het opper-
vlak van de platen met Super 
Matt-afwerking is zelfs vin-
gerafdrukvrij.”

Tijdloze varianten
Het decoratieve MDF-
gamma van Unilin Panels 
bestaat momenteel uit vijf 
varianten. Unilin combineert 
drie hoogwaardige lakafwer-
kingen met zichtbare natuur-
lijke vezels en drie designs 
uit de Decorative Range 
2022-2026. Decoratieve 
MDF is geschikt voor een 
brede waaier aan toepassin-
gen: meubilair, wandbekle-
ding, standbouw, product-
presentaties in winkels en 
showrooms. Dankzij hun 
hoge krasbestendigheid zijn 
de platen met Super Matt- 
en Satin-afwerking ook hori-

zontaal inzetbaar - behalve 
voor werkbladen. Panelen 
met High Gloss-afwerking 
zijn voornamelijk geschikt 
voor verticale toepassingen.”

NADERE INFORMATIE: 
Unilin 
Telefoon: +32 56 66 70 21 
www.unilinpanels.com

  Werkkleding voor vrouwen
AMSTERDAM - Werkkleding 
specifiek ontworpen voor het 
vrouwenlichaam is van vitaal 
belang. Ze sluit beter aan op 
het lichaam, beschermt beter 
en is daardoor veel veiliger. 
Daarom heeft Carhartt al 
jarenlang een uitgebreide 

 collectie werkkleding voor 
vrouwen. Met een optimale 
pasvorm, omdat vrouwen nu 
eenmaal verschillen van man-
nen. 

Nog steeds kiezen vrouwen, 
veelal noodgedwongen, voor 
werkkleding die voor mannen 
is ontworpen. Zelfs unisex 
kleding heeft vaak een man-
nelijke snit waardoor je als 
vrouw broekspijpen en mou-
wen moet oprollen wat de 
kans vergroot dat je ergens 
blijft achterhaken. Ook dra-
gen vrouwen op het werk 
vaak vrijetijdskleding van dun-

nere stoffen die niet goed 
beschermen tegen splinters 
en ander werkgevaar.

Zo zijn de cargobroeken en 
jeans van Carhartt sterk 
genoeg om iedere werkdag 
door te komen. Ze zijn 
gemaakt met veel stretch 
voor ultiem comfort en adem-
ruimte. De heavy-duty stoffen 
zoals katoen, polyester, 
stretch-canvas en stretch-rip-
stop zorgen ervoor dat elke 
broek jarenlang mee gaat, 
hoe vaak je ‘m ook draagt en 
hoe zwaar de omstandighe-
den ook zijn. Met de FastDry-
technologie is de broek na 
nattigheid zo weer droog.

NADERE INFORMATIE:
Carhartt 
Telefoon: 024 - 808 01 92 
www.carhartt.com

ACE presenteert de eerste roestvrij-
stalen industriële stootdemper met 
150 millimeter slaglengte en draad-
maat M64.

De ontwerpers van Carhartt 
hebben modellen, pasvormen, 
wassing en kleur aangepast 
aan de specifieke eisen van 
vrouwen. 

Unilin Panels pakt uit met deco-
ratieve MDF: hoogkwalitatief, 
stijlvol en meteen inzetbaar.

De nieuwe compac-
te accustofzuigers 
CTC MINI/MIDI: 
Compacte zuig-
kracht zonder kabel, 
geperfectioneerd 
voor de accumachi-
nes.
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volg ons ook op  

Met de 3-standenschakelaar bereiken de borstelloze 
18 Volt machines zeer hoge toerentallen.
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PROFESSIONALS
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