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Bankzitten in stijl
GALTEN - Steeds meer interieurlief-
hebbers vervangen de stoelen aan 
één kant van hun eetkamertafel 
door een lange bank. Dit zorgt niet 
alleen voor meer dynamiek in het 
interieur. Het creëert ook een onge-
dwongen sfeer in huis: iedereen 
schuift knus aan tafel en het ijs is 

meteen gebroken. Skovby presen-
teert de elegante en comfortabele 
banken #832, met plaats voor twee 
personen, en #833, waarop je met 
drie kan plaatsnemen. De eikenhou-
ten bank is verkrijgbaar in drie tinten: 
geolied, wit geolied of zwart eiken-
hout. Maar hét detail dat de aan-

dacht steelt, zijn de gouden touches 
in het frame. Deens familiebedrijf 
Skovby staat al sinds 1933 symbool 
voor eenvoud, functionaliteit en vak-
manschap.Het gebruikt alleen hout 
uit duurzaam beheerde bossen. Het 
bedrijf investeert daarnaast in ener-
gie-efficiënte machines.

Twijfels over haalbaar-
heid flexwoningen 
DEN HAAG - Het snel neerzetten van tijdelijke woningen die de dringende woningnood 
moeten verlichten wordt bemoeilijkt door verschillende factoren, waaronder 
personeelsgebrek en een te grote investeringsonzekerheid. Meerdere flexibele 
woonprojecten komen daardoor niet snel, of zelfs helemaal niet van de grond. 

Het Rijk, gemeenten en huis-
vesters moeten structurele 
oplossingen uitwerken om 
de zogeheten flexwoon-

concepten financieel en sociaal te 
laten slagen en te waarborgen dat de 
ontwikkeling van flexwoningen niet 
afleidt van reguliere woningbouw. Dit 
stelt het Planbureau voor de Leefom-
geving (PBL) op basis van een ver-
kennende studie.

Flexwoningen zijn woningen die tij-
delijk bestaan, of vaste woningen 
die verhuurd worden onder een tij-
delijk contract. Het idee is dat zo 
sneller woonplekken te realiseren 
zijn dan via het bijbouwen van regu-
liere woningen. De minister van BZK 
wil dat er 15.000 flexwoningen per 
jaar bijkomen voor urgent woning-
zoekenden. Onderzoekers van het 
PBL hebben gekeken in welke situa-
ties en onder welke omstandig-
heden tijdelijke woningen snel en 

aanvullend op de reguliere woning-
voorraad kunnen worden gebouwd. 
Uit de bestudering van verschil-
lende casussen werd een aantal 
barrières duidelijk.

Praktische belemmeringen
Ten eerste doet zich een aantal 
praktische belemmeringen voor: 
het vinden van een locatie kan veel 
tijd en moeite kosten en nieuw-
bouwprojecten moeten soms lang 
wachten op water en elektra-aan-
sluitingen. Daarnaast zijn tijdelijke 
woningen vaak een onzekere inves-
tering, omdat niet duidelijk is hoe-
lang de woningen zullen meegaan, 
of ze verplaatst kunnen worden en 
waarheen dan.. Ook de beperkte 
personele capaciteit bij gemeenten 
en corporaties kan een probleem 
vormen.. Daarnaast signaleren de 
onderzoekers dat het werk dat 
gepaard gaat met de verhuur en het 
beheer van f lexwoningen vaak 

wordt onderschat, met name wan-
neer er sprake is van een hoge 
mutatiegraad en/of wanneer kwets-
bare doelgroepen. 

Oprekken exploitatie termijn
In de praktijk zoeken gemeenten en 
verhuurders steeds naar manieren 
om dit soort belemmeringen op te 
lossen. Ze rekken de bijvoorbeeld 
de exploitatietermijn op om de 
woningen wel rendabel te maken. 
Of ze gaan inzetten op specifieke 
doelgroepen zoals statushouders 
en uitstroom van de geestelijke 
gezondheidszorg, zodat budgetten 
uit het sociaal domein de gaten in 
de businesscase kunnen dichten. 
“Deze kortetermijnoplossingen kun-
nen ervoor zorgen dat een project 
dan wel van de grond komt, maar 
belangrijk is te realiseren dat flex-
woningen en hun bewoners ook na 
de bouw om structurele aandacht 
vragen”, stellen de onderzoekers. 

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

SCHAARHEFTAFELS

071-5896400 / ERKON.NL

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

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

Robland
Combinatiemachines 
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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 90c

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
K2

24
4

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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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

HK2338

Eiken balken op voorraad in zware maten, waaronder 25x25 cm tot 50x50 cm. 
Ook op voorraad 12x12/15x15/20x20 cm. Meskant gezaagd zonder spint,

Zuid-Duits. Lengtes tot 12 m1 verkrijgbaar.
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KENNISDELING

ACTUEEL ACTUEEL

OPLEIDING

Ballast Nedam duurzamer 
en toekomst bestendig 
 bouwen
NIEUWEGEIN - Ballast Nedam Development heeft het Convenant 
Toekomstbestendig Bouwen getekend om nieuwe woningen 
duur zamer en toekomstbestendig te bouwen. Hierin zijn afspra-
ken gemaakt die strenger zijn dan de huidige wettelijke normen 
die  gelden voor duurzame bouw en uitstoot. 

Het convenant is inmiddels 
ondertekend door meer dan  
85 organisaties, waaronder  
30 gemeenten, 3 provincies  
en meer dan 30 ontwikkelaars 
en bouwbedrijven. Gemeenten 
en marktpartijen hebben deze 
actie gestart vanwege een 
behoefte aan afspraken op  
het gebied van circulaire bouw, 
natuurinclusief bouwen, 
 klimaatadaptatie en energie
gebruik. Door ruimer binnen de 
marges te blijven en de over
eenkomst met veel partijen aan 
te gaan, is het idee dat er uitein
delijk sneller, goedkoper en 
duurzamer woningen kunnen 
worden gebouwd.

Landelijke norm
Gedeputeerde provincie Utrecht 
Rob van Muilekom noemt de 
ondertekening een mijlpaal: “Ik 
ben enorm trots dat dit conve
nant nu op tafel ligt en met 
inbreng van vele betrokken par
tijen tot stand is gekomen. Ik 
ben ervan overtuigd dat we op 

deze manier woningen echt 
sneller, duurzamer én betaal
baarder kunnen bouwen. Het 
zou mooi zijn als de afspraken 
uit het convenant als een soort 
olievlek over Nederland vloeien 
en nog veel meer partijen zich 
aansluiten.” 
De opstellers van het convenant 
willen dat de afspraken over de 
woningbouwnormen gaan gel
den als landelijke norm. Het 
ministerie van Binnenlandse 
Zaken (waar Volkshuisvesting 
en Ruimtelijke Ordening onder 
valt) heeft al interesse getoond 
en volgt de uitvoering van het 
convenant nauwgezet. Het con
venant dient ook als platform 
waarin organisaties elkaar vin
den om de gemaakte afspraken 
te vertalen naar de praktijk. Het 
platform, dat Toekomstbesten
dig Bouwen heet, wordt ook 
gebruikt om kennis te delen, 
zodat er geleerd en onderzocht 
kan worden op welke manier er 
nog duurzamer kan worden 
gebouwd.

De toepassingsmogelijkhe-
den van hout in de bouwin-
dustrie zijn bijna oneindig 
en nog alti jd volgen de 

technologische ontwikkelingen 
elkaar in rap tempo op. Deze bijeen-
komst is onderdeel van een reeks 
Tomorrow’s Timber Talks die door 
heel Nederland worden gehouden 
om deelnemers kennis te laten 
maken met de nieuwste ontwikke-
lingen en de vele toepassingsmoge-
lijkheden van gecertificeerd hout in 
de bouw. Door hout te gebruiken als 

bouwmateriaal blijft CO2 opgesla-
gen, draag je bij aan het tegengaan 
van ontbossing en aan het behalen 
van de Sustainable Development 
Goals van de Verenigde Naties. De 
Tomorrow’s Timber Talk wordt aan-
geboden door Biosintrum en het 
keurmerk voor duurzaam bos en 
hout PEFC.

De sprekers van de middag, Pablo 
van der Lugt (Green Matters / TU 
Delft) en Atto Harsta (Aldus bouwin-
novatie/de Bouwcampus), hebben 

het  boek Tomorrow ’s T imber 
geschreven. Het boek gaat over de 
vele toepassingsmogelijkheden van 
het duurzame bouwmateriaal hout, 
met name op het gebied van ‘Mass 
Timber’ waarmee hout een serieuze 
vervanger is voor beton en staal. 
Aan de hand van prachtige voor-
beelden vertellen de sprekers over 
de vele mogelijkheden met hout 
zowel in de woning- als in de utili-
teitsbouw. Daarnaast laten zij zien 
hoe duurzaam het gebruik van hout 
is, mits het afkomstig is uit duur-
zaam beheerd, gecertificeerd bos. 
Deelnemers aan de Tomorrow’s 
Timber Talk ontvangen een Woody 
Bag met daarin onder andere de 
PEFC-editie van het Tomorrow’s 
Timber boek uitgegeven door Mate-
rialDistrict.

Aanmelden:
Aanmelden kan door een mail te 
 sturen naar info@biosintrum.nl

HORNBACH 
blijft groeien
HOUTEN - De omzetgroei van Horn-
bach zet door met 2,2 procent in het 
tweede kwartaal (1 juni tot en met 31 
augustus 2022), zo blijkt tijdens de 
presentatie van de halfjaarcijfers 
van het concern. De groepsomzet is 
daarmee met 5,2 procent gestegen in 
het eerste halfjaar van het boekjaar 
2022/23 (looptijd 1 maart tot en met 
31 augustus 2022). 

In Nederland nam het marktaandeel 
opnieuw toe. De bouwmarkt heeft 
inmiddels meer dan een kwart van de 
markt in handen. Door de macroeco
nomische uitdagingen staan de mar
ges echter onder druk. Het concern 
verwacht dan ook dat ondanks de 
omzetgroei het resultaat van de  
groep over het hele boekjaar 2022/23 
lager uitvalt dan het afgelopen jaar.

“We blijven onze marktpositie als 
grootste bouwmarkt van Nederland 
versterken”, laat Evert de Goede, alge
meen directeur Hornbach Bouwmarkt 
Nederland weten. “Eind maart open
den we een nieuwe vestiging in 
Enschede en de bouw van onze acht
tiende vestiging in Nijmegen is inmid
dels gestart. Minstens zo belangrijk 
vind ik de waardering van de consu
menten voor wie we het allemaal 
doen. Daarom ben ik trots dat zij ons 
onlangs voor de zestiende keer heb
ben uitgeroepen tot ‘Beste Winkel
keten van Nederland’.

Cursusprogramma SHR
WAGENINGEN – Houtbouw is hot, maar bouwen met hout vraagt ook 
om de nodige kennis. Een groot gevaar is namelijk het gebrek aan 
kennis en daardoor fouten, die dan al snel worden toegewezen aan 
het materiaal, terwijl de oorzaak ligt bij de bouwwijze of het ver-
keerde gebruik van materialen. SHR probeert daar wat aan te doen 
door voor het seizoen 2022-2023 een zestal cursussen aan te bieden. 
Twee cursussen werden ook het vorig seizoen al aangeboden. Vier 
andere cursussen zijn nieuw ontwikkeld. 

Tomorrow’s Timber Talk 
in Biosintrum
OOSTERWOLDE - Architecten, ontwerpers, bouwers, beleidsmakers en ontwikkelaars 
die willen worden bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van hout 
als innovatief én duurzaam bouwmateriaal zijn welkom tijdens de kennissessie 
Tomorrow’s Timber Talk. De Talk vindt plaats op donderdag 27 oktober vanaf 16.00 uur 
in het Biosintrum, Ecomunitypark te Oosterwolde.

De sprekers van de middag, 
Pablo van der Lugt(l) en Atto 
Harsta zetten deze middag de 
voordelen van het bouwen met 
hout op een rij.

Een van de te volgen cursussen via SHR: Voorwaarden voor houtoepassingen in 
grond en water. (foto: Andy Faeth by Pixabay)) 

De volgende cursussen staan dit 
najaar, winter en voorjaar 2023 op 
het programma: •Uitgangspunten 
voor duurzame gevelbekleding. 
•Houtsoorten herkennen. •Voor-
waarden voor duurzame hout-
bouw. •Praktijkgerichte cursus 

voor construeren met CLT. 
*Waarom is hout het milieuvrien-
delijkste bouwmateriaal? *Voor-
waarden voor houttoepassingen 
in grond en water? 
Informatie en inschrijven kan 
via www.shr.nl
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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 



HK1473

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

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
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Scoor GROENE punten 
met             schroeven! NIEUWE

DUURZAME
VERPAKKING

FASTENERS WITH THE GREEN POINTS
HK23 43

Schrijf u in voor de nieuwsbrief op

dehoutkrant.nl

Hotmelt 
Division

E OMELT

arteartemisemise .be.be
create to communicate 

Heidelbergstraat 62

B - 8 2 1 0  L o p p e m

T  0 5 0  5 5  1 5  5 5

F  0 5 0  5 5  1 4  5 5

w w w. a r t e m i s e . b e

klant: EOC 

opdracht: logo EXOMELT

kleuren:

Fonts:

Arial MT Black

Arial MT Light

CMYK

WOODWORKING

GET IN TOUCH AND 
STICK WITH US

www.eocgroup.com

EOC Nederland
Hot Melt Division
Fokkerstraat 24
NL-7903 AP Hoogeveen
T +31 (0)528 23 38 80
E info@eocgroup.com

EOC Netherlands, 
Hot Melt Division 
is a member of 
the EOC Group,

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.

HK24 48

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

1130 & 1132

De nieuwe nesting-CNC profi t H150 van Format4 
is het perfecte platenzaag-, boor- en  freescentrum 
voor meubelmakerijen en interieurbouwers die 
 toekomst gericht zijn. Complete meubels op maat 
met alle  boringen, sleuven en verbindingen  worden 
in slechts één werkfase geproduceerd.

profi t H100

5-AS-NESTING VOOR 
4.0-MEUBELPRODUCTIE

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

houtfixbenelux.nl
+31(0) 547 820 996

Repareer scheuren 
binnen 1 minuut 

met Houtfix 
Astvuller!

houtfixbenelux.nl
+31(0) 547 820 996

Repareer kwasten 
binnen 1 minuut 

met Houtfix 
Astvuller!
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Industrieel gereedschap, CNC machines, precisie slijptechniek, 
aggregaten & afzuigtechniek
voor de hout-, metaal-, kunststof-, aluminium- en composiet verwerkende industrie
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ADVERTENTIE

AGENDA 2022

ACTUEEL

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
 
 oktober30

 OPEN DAG HOUT NEHOSOC
 Hanzehal, Zutphen
 www.nehosoc.nl

 t/m 4 november 20221
 HOUT PRO+

 Brabanthallen Den Bosch
 www.houtproplus.nl

ACTUEEL

UTRECHT  - Ruim 75.000 bezoekers, 675 exposanten die 
hun nieuwste (product)innovaties tonen, tientallen 
kennissessies, aparte kennistheaters op hoofdthema’s, tal 
van activiteiten op de vloer en het gezelligste en grootste 
bouwcafé van Nederland. Dit maakt BouwBeurs het 
evenement voor vakprofessionals die gezamenlijk willen 
bouwen aan de toekomst van Nederland.

Het zijn hectische tijden voor 
de bouw. De uitdaging om 
de komende jaren zo’n de 
900.000 nieuwe woningen 

te bouwen en dat naast de opdracht 
om woningen te verduurzamen en te 
isoleren vraagt veel van de bouwbe-
drijven en hun toeleveranciers. En dan 
zijn er nog de nodige problemen met 
de schaarste aan grondstoffen en de 
almaar oplopende energieprijzen. Een 
deel van de antwoorden om aan de 
doelen te voldoen zal moeten komen 
uit innovatie. Daarom is het een wijs 
besluit om een dagje vrij te maken 
voor een bezoek aan de  BouwBeurs 
in Utrecht. 
Tijdens de beurs  is het voor bezoe-
kers mogelijk om een duurzaam-

heids- en/of  innovatieroute te volgen. 
Op de stands van de bedrijven die zich 
aanmelden voor deze route wordt een 
logo van de route geplaatst en in de 
beursapp komt ook een duidelijke ver-
melding van de aangemelde bedrij-
ven. Zo zijn de bedrijven die iets te 
melden hebben op dit gebied makke-
lijk te vinden. Naast alle kennissessies 
en de kennnistheaters is het dus meer 
dan de moeite waard om een dagje 
vrij te maken voor een bezoek aan de 
beurs , ondanks de drukke agenda’s. 
De BouwBeurs vindt plaats van 6 tot 
en met 10 februari in Jaarbeurs 
Event& Exhibition Centre in Utrecht.

Nadere informatie:
www.jaarbeurs.nl

Betalingsregeling coronabelastingschuld 
DEN HAAG - Het wordt voor som-
mige ondernemers mogelijk om de 
aflossingstermijn van de corona-
belastingschuld te verlengen van 5 
naar 7 jaar. Het gaat hierbij om in de 
kern gezonde ondernemingen met 
een schuld van meer dan  10.000 
euro. 

Het kabinet herkent dat de nood bij 
sommige mkb-bedrijven met belas-
tingschulden hoog is en wil hiermee 
in de kern gezonde ondernemingen 
lucht geven door de aflossingstermijn 
te verlengen. Ook wordt het mogelijk 
voor ondernemers om eenmalig een 
betaalpauze van drie maanden in te 
lassen en om per kwartaal te betalen 

in plaats van per maand. Met deze 
verlenging wil het kabinet onderne-
mingen die financieel gezond zijn en 
te maken hebben met tijdelijke aflos-
singsproblemen helpen. Wel verbindt 
het kabinet voorwaarden aan de ver-
lenging, om te voorkomen dat onder-
nemingen die de verlenging niet 
nodig hebben er gebruik van maken. 
Een drietal groepen komt niet in aan-
merking voor extra verlenging van de 
betalingsregeling:

1. Bedrijven die gebruik hebben 
gemaakt van het belastinguitstel, 
maar er financieel niet slecht voor-
staan. 

2. Bedrijven die een hoge (corona)

belastingschuld hebben opge-
bouwd, maar de jaren voorafgaand 
aan corona niet of nauwelijks winst 
hebben gemaakt.

3. Bedrijven met een openstaande 
(corona)belastingschuld lager dan 
€ 10.000.

Voor de verlenging moeten onderne-
mers een verzoek indienen bij de 
Belastingdienst. Hieruit moet blijken 
dat de schuld niet binnen vijf jaar 
afgelost kan worden, maar wel bin-
nen zeven jaar. 
Voor de zomer is al in kaart gebracht 
welke problemen ondernemers erva-
ren bij het aflossen van hun corona-
belastingschuld, via internetconsulta-

tie en door gesprekken met getroffen 
sectoren. Hieruit kwamen twee 
mogelijkheden naar voren om onder-
nemers meer flexibiliteit te bieden bij 
het terugbetalen. Het per kwartaal 
betalen in plaats van per maand en 
het mogelijk maken een eenmalige 
betaalpauze van drie maanden in te 
lassen. Dit kan bijvoorbeeld helpen bij 
bedrijven met een sterk wisselende 
omzet door seizoensinvloeden. Om 
hiervan gebruik te maken moeten 
ondernemers een schriftelijk verzoek 
indienen waaruit de aflossingsproble-
men blijken.

Ondernemers starten vanaf 1 oktober 
dit jaar met het aflossen van de 

belastingschuld die ze tijdens de 
COVID-19 pandemie hebben opge-
bouwd. Dit tijdelijk uitstel van belas-
tingbetaling was onderdeel van het 
coronasteunpakket. Momenteel heb-
ben 269.000 ondernemers nog een 
openstaande belastingschuld van 
ruim 19 miljard euro. Totaal hebben 
zo’n 400.000 ondernemers gebruik 
gemaakt van het tijdelijk uitstel. 

Een deel van de ondernemers die 
gebruikt heeft gemaakt van dit belas-
tinguitstel heeft de schuld al deels of 
volledig afbetaald. Hierdoor is inmid-
dels 28 miljard van het oorspronke-
lijke bedrag van 47 miljard euro al 
afgelost.

Sander Boom Nederlands Kampioen Carving
BIDDINGHUIZEN – Sander Boom 
mag zich een jaar lang Nederlands 
Kampioen Carving noemen. Hij 
won de titel tijdens  de Groen 
Techniek Holland beurs in Bid-
dinghuizen.

Boom had twee dagen de tijd om 
een kunstwerk te maken met zijn 
kettingzaag. Hij begon met een 
tekening en een uitdaging genaamd: 
The Kill. Na zeker 10 uur zagen, was 
de schorpioen klaar. De vakjury 
heeft alle beelden beoordeeld en 
het kunstwerk van Sander gekozen 
als de winnaar. Het komende jaar is 
Sander Boom Nederlands Kampi-
oen Carving. Het kunstwerk, de 
schorpioen, heeft een langgerekt 
lichaam, grijpscharen en een dikke 

staart die een gifstekel draagt. San-
der probeert altijd beweging, tech-
niek te combineren tot een prach-
tige compositie. Dat is dit jaar goed 
gelukt. Sander zegt zelf over het 
evenement: “Alles zat dicht bij 
elkaar, er waren mooie beelden. Erg 
leuk dat ik me het komende jaar 
Nederlands Kampioen Carving mag 
noemen.” Sander mag trots zijn op 
zijn beeld en in 2023 zijn titel verde-
digen in Lage Vuursche.

Naast het ‘hoofdbeeld’ is op beide 
dagen ook het zogenaamde ‘speed-
carven’ geweest. Daarbij krijgen de 
deelnemers een half uur de tijd om 
een sculptuur te realiseren. Sander 
maakte een Moai beeld van Paasei-
land en een sleutelhanger van een 

tractor, hij heeft hier geen prijzen 
mee gewonnen.

Makita Carving Team
Makita sponsort Sander Boom al 
vanaf 2008 tijdens wedstrijden in 
zowel hout- als ijscarven. Hij krijgt 
alle gewenste kettingzagen, zaag-
bladen en benodigde accessoires 
van Makita. Sander Boom komt uit 
Vaassen is sinds 2007 actief in het 
carven van zowel ijs als hout. 

Meer informatie over Sander Boom op: 
www.boomwoodcarving.nl. 

De eerste prijs voor ‘The Kill’ van 
Makita-carver Sander Boom 
tijdens het NK Carving 2022. 

De verwachting is dat ‘hout’ zich ook op 
deze editie van de BouwBeurs nadruk-
kelijk zal laten zien.

BouwBeurs: meer dan de moeite waard
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WWW.KAMP.NL
Machines voor de houtbewerkende industrie    Bel 053-5382437    info@kamp.nl
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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

HK2494b

Houtfix houtreparatie
eenvoudig, schoon & efficiënt
houtfixbenelux.nl   |  +31(0) 547 820 996 HK1473

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

Repareer scheuren binnen 1 minuut 
met Houtfix Astvuller!
houtfixbenelux.nl   |  +31(0) 547 820 996
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PRODUCTNIEUWS

INNOVATIE

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

ANNAHAGH - De Ierse heftruckfa-
brikant Combilift presenteert de 
Combi-FSE, een vierwielige, elektri-
sche tweerichtingszijlader met een 
hefvermogen van 5.000 en optio-
neel 6.000 kilogram.

Als onderdeel van het streven van 
Combilift om klanten te helpen hun 
doelstellingen van duurzamere activi-
teiten te bereiken, is nu meer dan 60 
procent van de productie van het 
bedrijf elektrisch. Recente modellen 
zoals de Combi-XLE en nu de Combi-
FSE richten zich op zwaardere toe-
passingen voor industriële sectoren 
zoals hout, staal, buizen en pijpen en 
bouwhandelaren. 

Het gepatenteerde tractiesysteem in 
deze zijlader speelt een belangrijke 
rol bij het garanderen van optimale 
prestaties van de Combi-FSE in alle 
weersomstandigheden. Sensoren in 
de voorste stuuras gekoppeld aan het 
innovatieve elektronische tractiecon-
trolesysteem zorgen ervoor dat de 
twee onafhankelijke 15kW-aandrijf-
motoren op de achteras afzonderlijk 
kunnen worden geregeld, waarbij de 
snelheid van elk wiel wordt bepaald 
door de stuurhoek van de voorwielen 
voor een betere stuurcontrole voor de 
machinist, een betere draaicirkel van 
de truck en minder bandenslijtage. 
Deze nieuwe technologie, in combi-
natie met regeneratief remmen (dat 
de kinetische energie van de vracht-
wagen terugwint tijdens het vertra-
gen en kan worden gebruikt om de 
batterijen op te laden om de levens-
duur van de batterij te verlengen), 
zorgt voor Combilift’s meest geavan-
ceerde stuursysteem op zijn vierwie-
lige vrachtwagens tot nu toe.

De cijfers spreken voor zich: 
30 duizend items behandeld 
in een oppervlakte van 900 
vierkante meter met een 

hoogte van 5,5 meter; meer dan der-
tien opslagniveaus en met 24.000 
modulaire dozen die elk tot 30 kilo-
gram aan onderdelen kunnen bevat-
ten.

Ruimte
Het nieuwe systeem betekent een 
aanzienlijke ruimtebesparing. Ter ver-
gelijking: het traditionele magazijn 
ernaast, voor grotere reserveonderde-
len bevat 4.000 dozen bevat op een 
gebied van min of meer dezelfde 
grootte.

Versnelling
Bovenal betekent dit dat SCM een effi-
ciëntere service van betere kwaliteit 
kan bieden door de ophaalactiviteiten 
met 75 procent te versnellen en de 
verzendtijden met 30 procent te ver-
korten. Elke dag worden er zo’n 300 
zendingen afgehandeld met duizen-
den componenten met een maximale 
doorlooptijd van 48 uur vanaf het 
moment dat de bestelling is geplaatst.
Dit alles is mogelijk dankzij negentien 
robots die worden aangedreven door 
twee 12-volt oplaadbare batterijen die 
elke 45 seconden, 24 uur per dag, 
zeven dagen per week een stuk kun-
nen oppikken.

Energie-efficiëntie
Het andere belangrijke voordeel is het 
bereiken van maximale energie-effici-
entie en een lange levensduur, met 
een energieverbruik lager dan 0,1 kWh 
per robot.

“We wilden nog een stap vooruit zet-
ten door te kiezen voor het beste dat 

logistiek management te bieden 
heeft, een technologie die tot op 
heden nog niet werd toegepast bij het 
beheer van reserveonderdelen in de 
sector voor houttechnologieën”, zegt 
Luca Maggiani, Service&Parts Busi-
ness Ontwikkelingsmanager bij SCM. 
“Het juiste reserveonderdeel in de 
kortst mogelijke tijd overhandigen: dit 
is de technologische uitdaging die 
SCM ertoe bracht haar vertrouwen in 
zo’n geavanceerd systeem te stellen”, 
voegt Alessandra Benedetti, Custo-
mer Care Manager bij SCM toe. “Dit 

laat duidelijk zien hoe deze groep blijft 
investeren om waardevolle diensten 
aan te bieden, zelfs na een verkoop.”

Smart&Human
Zelfs voor SCM-operators is er meer-
waarde, want zelfs als Autostore 
gebruik maakt van negentien robots 
voor de pickactiviteiten, is het aantal 
resources dat in het Service&Parts-
team wordt ingezet, ongewijzigd 
gebleven. “De operators zijn hetzelfde 
als voorheen, maar nu voeren ze 
handling- en controletaken uit die 

ongetwijfeld minder vermoeiend of 
repetitief zijn”, voegt Maggiani toe. 
“We passen de principes van Smart& 
Human technologische oplossingen 
ook toe op de sector van reserveon-
derdelen die we aan klanten aanbie-
den, waarbij we de coördinatie van elk 
proces in handen van de operator leg-
gen. Volgens ons project ‘Go digital, 
stay human’ zijn het de mensen die 

het echte verschil maken, ook in de 
klantenservice. We moedigen inder-
daad de herscholing van ons team 
aan en promoten al die activiteiten die 
AI niet kan bereiken”.

Werkwijze
Leveranciers leveren aan de ont-
vangstruimte waar elk binnengeko-
m e n  r e s e r v e o n d e r d e e l  w o r d t 
gescand, geregistreerd, gewogen en 
gemeten, zodat de operator de meest 
geschikte doos kan kiezen om het in 
te plaatsen. Op dat moment is het 
Autostore die met een lichtstraal aan-
geeft in welke doos het stuk moet. Na 
aanvullende controles wordt de doos 
in het magazijn geladen. De robots 
zorgen alleen voor het laden en terug-
brengen van de dozen naar de opera-
tor, maar werken continu aan het opti-
maliseren van de organisatie van de 
ruimtes, door de verschillende dozen 
in de beste posities te plaatsen vol-
gens de gebruiksfrequentie van de 
onderdelen die erin zitten, bepaald 
door precieze algoritmen. De operator 
kan op elk moment ingrijpen door het 
systeem te onder vragen om de 
exacte locatie van elk stuk vast te stel-
len.

Een ander belangrijk voordeel is de 
mogelijkheid om tot tweehonderd 
bestellingen op te slaan in een continu 
bijgewerkte en gevulde database. Dit 
maakt het eenvoudiger om alle gege-
vens rond de activiteit te verwerken, 
elk afzonderlijk geleverd element te 
volgen en geavanceerde analyses uit 
te voeren die nuttig kunnen zijn bij-
voorbeeld bij geplande onderhouds-
werkzaamheden.

Nadere informatie:
www.scmgroup.com

Automatisch onderdelenmagazijn

Door de royale beglazing 
van de cabine, met name 
de voorruit van dak tot 
vloer, heeft de machinist 
een uitstekend zicht op 
de lading, de machine en 
de omgeving.

  Elektrische zijlader heft vijf ton 
Het powerpack is strategisch 
geplaatst aan de achterkant van de 
truck tussen de aandrijfmotoren - 
waardoor er een duidelijk zicht naar 
achteren is. Deze positie maakt het 
ook mogelijk om de batterij veilig en 
gemakkelijk uit de lage achterkant 
van de truck te verwijderen.
De onderhoudstijd is tot een mini-
mum beperkt dankzij belangrijke 
onderhoudsfuncties zoals de snel 

verwisselbare batterij voor ploegen-
dienst, gecentraliseerde smeerpun-
ten aan de voor- en achterkant van 
het laadplatform en verwijderbare 
panelen voor gemakkelijke toegang 
tot de motor.

NADER INFORMATIE:
Combilift 
Telefoon: 00353 - 47 80 500  
www.combilift.com

RIMINI - SCM presenteert Autostore, het nieuwe automatische magazijn voor 
reserveonderdelen, operationeel sinds januari 2022 en gevestigd in het gebied van de 
voormalige Fonderia als onderdeel van renovatie- en moderniseringswerkzaamheden 

aan de industriële fabriek in Rimini.

Links: Het nieuwe automatische magazijn 
voor reserveonderdelen werd in januari 
2022 in gebruik genomen. 

Onder: Elk binnengekomen reserveonder-
deel wordt gescand, geregistreerd, gewo-
gen en gemeten, zodat de operator de 
meest geschikte doos kan kiezen om het in 
te plaatsen.
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#vraaghetJeroen
Mr. Massief, dat is Jeroen Vorstenbosch.
Al bijna 25 jaar komt hij over de vloer bij 
timmerfabrieken, dus hij heeft de hele op-
komst van CNC-machines in deze industrie 
meegemaakt. Als geen ander weet hij het 
pijnpunt in jouw productie op te sporen
en uiteraard heeft hij daar een mooie oplos-

sing voor. Tijdens HoutPro+ gaat hij graag in op al jouw vragen.

#vraaghetLuuk
Luuk Teurlinx is ondertussen een gevestigde
naam op het gebied van software en auto-
matisering in de interieurbouw en timmer-
industrie. Met meer dan 20(!) externe partij-
en heeft hij inmiddels koppelingen opgezet. 
Kun jij het bedenken op digitaal vlak? Dan 
kan Luuk het bouwen. Heb jij een proces 
waarvan je denkt dat het slimmer kan? Leg het voor aan Luuk 
en je gaat zeker een antwoord vinden!

#vraaghetRob
Rob hoor je al van grote afstand aankomen. Met een tomeloze
hoeveelheid energie wil hij maar één ding: de beste machines
voor zijn klanten. Spreek je Rob van Wanrooij aan tijdens 
HoutPro+, dan weet je zeker dat je een uur later in de show-
room van De Groot in Rosmalen loopt voor een demonstratie.

#vraaghetSerkan
Serkan is de nieuwste productspecialist van 
De Groot. Twee jaar geleden studeerde hij af 
van de opleiding Technische Bedrijfskunde, 
vervolgens heeft hij een uitgebreid inwerk-
traject gehad op de Automation-
afdeling en sinds een jaar stelt hij kanten-
aanlijmmachines en opdeelzagen samen 

voor onze klanten. Een lekker pittige discussie over de 
machineconfi guratie gaat hij niet uit de weg. Bij deze ben je 
uitgenodigd om Serkan Kaya uit te dagen met jouw vragen!

#vraaghetRené
Bist in Frysk? Komst uut Grunn? Als je al klant 
bij De Groot bent heb je ongetwijfeld René 
van der Molen al eens op bezoek gehad in 
een mooie rode monteursbus. Maar sinds een 
jaar sleutelt René (bijna) niet meer, maar kun 
je bij hem terecht voor de aanschaf van 
machines. Dankzij alle technische ervaring 
van René is hij perfect in staat potentiële problemen in jouw 
werkplaats op te sporen en hier snel op te schakelen. Dat 
moatte jo dwaan ja!

#vraaghetArjan
Je vindt niemand in Nederland die zo enthousiast is over 
Biesse als Arjan Hannewijk. Keer op keer is het weer genieten 
om een demonstratie van Arjan bij te wonen. De passie spat 
ervan af! Wil jij technisch de diepte in? Arjan is jouw man!

#vraaghetMarco
Marco neemt geen blad voor de mond en 
zegt gewoon waar het op staat. Met al tien-
tallen jaren ervaring in de houtbewerkings-
wereld heeft hij meestal nog gelijk ook… 
Ben jij klaar voor een echt goed advies? 
Vraag het Marco ten Braak!

#vraaghetStijn
Stijn Münninghoff heeft al voor veel van onze klanten proces-
sen geheel of gedeeltelijk geautomatiseerd. Hij combineert zijn 
kennis van machines en software met een fl inke dosis 
probleemoplossend vermogen. Tijdens HoutPro+ zal hij de 
demonstraties uitvoeren, wil je dus iets specifi eks zien? Vraag 
het Stijn! 

#vraaghetErwin
Met tientallen jaren ervaring kan 
Erwin Stevens op bijna elke vraag wel een 
antwoord geven. Erwin is de rust zelve en je 
brengt hem niet zo snel van zijn stuk. Wel-
licht lukt het jou met een moeilijke vraag?

#vraaghetDeGroot tijdens HoutPro+
Tijdens HoutPro+ staat bij De Groot Bewerkingsmachines een absoluut topteam voor je klaar. Voor elke vraag 
over het bewerken van massief hout of plaatmateriaal kun je terecht op stand 1120. Graag stellen we een deel 
van team HoutPro+ aan je voor:

Combineer jouw bezoek!
De showroom van De Groot Bewerkingsmachines 
en de Brabanthallen liggen op slechts 15 minuten 
rijden van elkaar. Combineer daarom jouw bezoek 
aan de HoutPro+ met een bezoek aan de showroom 
van De Groot. Je vindt hier diverse CNC-machines, 
zaagmachines, kantenaanlijmmachines en nog 
meer dan 300 andere machines. De showroom van 
De Groot is van 1 t/m 4 november van half 9 tot 19 
uur geopend.

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

HK25 50
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BEURZEN

MARKTONDERZOEK

    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

ADVERTENTIE

In 2023 zal de vakbeurs voor de 
vloerenindustrie de huidige en 
tegelijkertijd belangrijke thema’s 
van duurzaamheid en milieube-

scherming in de tapijt- en vloerindus-
trie in de schijnwerpers zetten. De 
speciale show The Green Collection, 
het middelpunt van de beurs, is erop 
gericht het hoofdthema tastbaar te 
maken en tot leven te brengen voor 
de bezoekers van het evenement. De 
exposerende bedrijven hebben de 
mogelijkheid om hun producten of 
productieprocessen te presenteren 
en zo oplossingen die ze zelf hebben 
ontwikkeld te benadrukken.

Sonia Wedell - Castellano, Global 
Director van Domotex, benadrukt de 
bedoeling achter de show: “Met The 
Green Collection vragen we aandacht 
voor duurzame producten en in het 

verlengde daarvan de circulaire eco-
nomie en duurzame productie, maar 
ook maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid. Een vakbekwame jury beoor-
deelt de producten om hun duur-
zaamheid en circulariteit. De beurs-
organisatie wil op deze manier meer 
bewustzijn voor duurzaamheid in de 
tapijt- en vloerindustrie te creëren.”

Platform geven
The Green Collection show omvat 
ook een conferentieprogramma, een 
materiaalshow en de prijsuitreiking. 
Op de conferentie Domotex on stage 
speelt The Green Collection een bij-
zondere rol. Deze conferentie biedt 
een holistische kijk op de uitdagingen 
van duurzaam ontwerpen en ontwik-
kelen. Sprekers uit de politiek, bran-
cheverenigingen, interieur en handel 
gaan in op de actuele onderwerpen 

DEN HAAG - Maar liefst zes op de 
tien Nederlanders vinden het 
onprettig om werklieden alleen te 
laten bij hen thuis. Dit blijkt uit 
onderzoek van Laminaatenparket.nl 
onder 1.011 Nederlanders van acht-
tien jaar en ouder, uitgevoerd door 
Panelwizard. Mogelijk ontstaat dit 
wantrouwen door hoe vakmensen 
zich in hun bijzijn gedragen. Zo 
ergert achttien procent van de res-
pondenten zich aan professionals 
als schilders, loodgieters en elektri-
ciens in huis. 

 Jonge Nederlanders zijn het meest 
wantrouwend tegenover werklui, 
want van hen laat maar liefst 59 pro-
cent vakmensen liever niet alleen bij 
hen thuis. Onder dertigers bedraagt 
dit percentage 47 procent. Het lijkt 
erop dat jongeren het in zijn alge-
meenheid niet zo op vakmensen 
 hebben, want drie op de tien van hen 
ergeren zich als ze thuis werklui 

 ontvangen. Dat percentage daalt 
naarmate de leeftijdscategorie 
oploopt. “Met vakmensen haal je pro-
fessionals in huis die er zijn voor jouw 
onderhoudsproblemen, niets meer en 
niets minder”, zegt Floris Jeurissen, 
eigenaar en algemeen directeur van 
Laminaatenparket.nl. “Onbekenden in 
huis laten kan uiteraard vreemd aan-
voelen, maar vakmensen komen met 
de beste bedoelingen langs om hun 
werk te doen. Sinds ik tien jaar gele-
den startte ben ik amper tot geen 
wanpraktijken tegengekomen. In mijn 
ogen is de angst dan ook veel groter 
dan het reële risico.”

Geen koffie
Het wantrouwen en de irritatie ver-
taalt zich ook in het gedrag wanneer 
Nederlanders thuis werklieden ont-
vangen. Zo blijkt uit het onderzoek 
dat negen procent van de responden-
ten niet eens eten of drinken aan-
biedt. Met twaalf procent zijn het 

vooral jongeren onder de dertig die 
niet langskomen voor de koffieronde. 
Desondanks geeft tweederde van de 
Nederlanders werklieden wel fooi 
voor het verrichte werk. Mannen zijn 
hierin met 36 procent een stukje gul-
ler dan vrouwen (29 procent). Jeuris-
sen: “Zelf vind ik het tamelijk gênant 
om vakmensen niets te eten of te 
drinken aan te bieden, dus ik ben blij 
dat een groot deel van de Nederlan-
ders dit gewoon doet. Hiernaast kan 
een informeel praatje maken hele-
maal geen kwaad, want in sommige 
gevallen zit je toch een tijdje met 
elkaar opgescheept. Ik hoor van onze 
vloerleggers vaak dat ze een kopje 
koffie of kort gesprek zeer waarde-
ren, waarschijnlijk nog meer dan een 
paar euro fooi.”

Dertigers vertrouwen werklieden 
in huis het meest

Meerderheid Nederlanders laat  werklieden liever niet alleen in woning

Domotex 2023 creëert ruimte voor 
duurzame producten
HANNOVER - The Green  Collection is het middelpunt van 
Domotex 2023. Bij dit bijzondere beursonderdeel met als 
thema ’duurzaamheid’ komen allerlei materialen en produc-
ten voorbij die, in hoge mate verband houden met het 
 centrale thema ‘ duurzaamheid’. De beurs vindt plaats van 
12 tot en met 15 januari in Hannover Messe.

Awards met groene boventonen
Een jury beoordeelt de ingezonden 
stukken en reikt prijzen uit in ver-
schillende categorieën. De catego-
rieën zijn allemaal gericht op het 
onderwerp duurzaamheid, maar elk 
richt zich op verschillende onderde-
len die de essentie vormen van een 
duurzaam product of productiepro-
ces. Milieuvriendelijk, Gezond, Duur-
zaam en Maatschappelijke verant-
woord zijn centrale thema’s bij de 
beoordeling.

Meedoen
Er is ook een groeiend gevoel van 
‘meedoen en inhaken’ onder de aan-
wezigen: Stephan Hermes, Mana-
ging Director van Porta Service & 
Beratungs GmbH & Co. KG, heeft 
vertrouwen in 2023. “Domotex is al 
vele jaren een uitstalraam voor de 
tapijt- en vloer industrie. Nu kan ‘s 
werelds toonaangevende vakbeurs 
voor tapijten en vloerbedekking ein-
delijk weer nationale en internatio-
nale exposanten en bezoekers met 
een sterke koopkracht naar Hanno-
ver trekken. Ik ben ervan overtuigd 
dat Domotex ook in 2023 zijn troe-
ven zal uitspelen - en zelfs uitbrei-
den.”

van de toekomst. Geïnteresseerde 
aanwezigen kunnen zich verheugen 
op stimulerende bijdragen over de 
Green Deal van de Europese Unie, 

ketenwetgeving, vooruitzichten voor 
de vloerbedekking van de toekomst 
en het thema Cradle to Cradle in de 
vloerensector.

Domotex, de beurs voor vloeren en tapijten vindt plaats van 12 tot en met 15 januari 
in Hannover Messe. (foto: Domotex.de)

9DE HOUTKRANT  VRIJDAG 7 OKTOBER 2022



Wereldmarktleider 
in verbinders

www.balkdragers.com | 030 - 248 48 48 | info@balkdragers.com

zeer compleet assortiment - eenvoudig en veilig on-line bestellen
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verbindingen
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materiaal

Verborgen
verbinders

Bandijzer &
Spijkerplaat

HK2176

Snel en kostene� ectief hout schaven 
Of het nu gaat om prestaties, betrouwbaarheid, snelheid, nauwkeurig heid, 
efficiëntie of gebruiksgemak; al deze eigenschappen vindt u terug in de 
Leadermac vierzijdige schaafmachines. De machines zijn leverbaar van zeer 
compact tot zeer uitgebreid. Dit alles voor een zeer beschaafd kostenplaatje, 
voor minder dan weinig!

LEADERMAC
Vierzijdige schaafmachines

Doorvoer -
snelheden

tot 250
m/min

Schaaf-
breedtes

tot 710 
mm

De Zelling 22
3342 GS 

Hendrik Ido Ambacht

078.684.684.0 
info@vos.nu
www.vos.nu

www.voswebshop.nl

2019-08 Leadermac Thundermac - Houtkrant v3.indd   1 8/16/2019   2:04:31 PM
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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!
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Houtfix houtreparatie
eenvoudig, schoon & efficiënt
houtfixbenelux.nl   |  +31(0) 547 820 996

Repareer kwasten binnen 1 minuut 
met Houtfix Astvuller!
houtfixbenelux.nl   |  +31(0) 547 820 996

Importeur sinds 1983: 

Technisch Bureau Overmars 
Tel. 06 533 343 94 / +49 5924 783727
E-mail: overmars@ewetel.net
Magazijn: Luxenburgerstrasse 44b
 D-48455 Bad Bentheim
 Levering via de vakhandel.

HK2549
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INNOVATIE

ACTUEEL ACTUEEL

Deze nieuwe samenwerking 
tussen twee innovatieve 
bedri jven zal ongekende 
niveaus van precis ie en 

mobiliteit bieden aan klanten die las-
ten willen verplaatsen met verreikers. 
De familie Magni kijkt terug op 50 jaar 
ervaring in de machinebouw met een 

focus op verreikers. Al in 1980 ont-
wierp en bouwde het bedrijf - toen 
handelend onder de naam Fargh - de 
eerste reachtrucks met gepaten-
teerde giek in continentaal Europa. 
Na een joint venture met een wereld-
leider in de sector, besloot de Magni-
familie in 2013 haar eigen weg te 

gaan in de ontwikkeling van innova-
tieve verreikers voor zwaar gebruik. 
Puttend uit hun eigen sterke punten 
en ervaringen, richtten ze Magni Tele-
scopic Handlers SRL op, beginnend 
met een team van tien medewerkers. 
Vandaag de dag heeft Magni TH 450 
medewerkers over de hele wereld in 

Deze winter +1 miljoen nieuwe bomen
APELDOORN - Deze winter zal 
Nederland wellicht 1 miljoen 
bomen en struiken rijker zijn, 
daar wil de organisatie achter de 
campagne ‘Meer Bomen Nu’ voor 
zorgen. Op donderdag 29 sep-
tember werd de Bomenplanner 
gelanceerd, waar iedereen op het 
online platform aan kan geven 
bomen te oogsten die gratis 
opgehaald kunnen worden door 
anderen.

Van boswachters die bomen over 
hebben tot mensen die kleine 
boompjes extra hebben in de tuin: 
iedereen kan meehelpen. Maar 
hoe wordt Nederland rijker aan 
bomen als we de bomen slechts 
verplaatsen? ”Onder een eiken-
boom staan bijvoorbeeld soms 
duizend jonge eikjes, maar uitein-
delijk worden daarvan maar twee 
of drie bomen volwassen. Er is te 
weinig ruimte voor alle bomen om 
te kunnen groeien”, vertelt Han-
neke van Ormondt, ecoloog van 

Urgenda - een van de organisaties 
achter Meer Bomen Nu. ,”Het gaat 
om bomen die bijvoorbeeld te 
dicht langs het pad staan of 
ergens te weinig licht krijgen. Meer 
Bomen Nu verzamelt deze en 
geeft ze weg aan boeren, burgers 
en bedrijven met ruimte en wens 
om te planten. We nemen overi-
gens niet alle kleine boompjes 
mee, want het is ook voer voor die-
ren als herten. Maar we kunnen 
best 20 procent weggeven.” ‘Weg-
geven’ is wat dit project voor veel 
mensen aantrekkelijk maakt, want 
de bomen zijn gratis op te halen. 
Hiermee probeert de organisatie 
twee belangrijke doelen te berei-
ken, waaronder het afremmen van 
klimaatverandering. ,”De bomen 
nemen nu nog niet veel CO2 op, 
maar over tien jaar nemen ze mis-
schien wel 100 kilo op per boom.” 

Biodiversiteit
Een ander doel is het verbeteren 
van de biodiversiteit in Nederland. 
”De biodiversiteit holt achteruit in 
Nederland. We delen alleen 
inheemse bomen en struiken uit 
die in de omgeving passen. Som-
mige exotische bomen zijn slecht 
voor de biodiversiteit, want die 
verdringen andere bomen.” Voor 

boeren kunnen de bomen dienen 
als natuurlijk bestrijdingsmiddel 
tegen insecten die hun oogst 
opeten, zodat ze hun gewassen 
niet met pesticiden hoeven te 
bespuiten. ”Sommige bomen trek-
ken diertjes aan die die insecten 
opeten, dus door een haag te 
plaatsen kunnen de boeren hun 
gewassen op natuurlijke wijze 
beschermen.” Om de kosten te 
dekken helpen onder andere zes 
provincies (Noord-Holland, Zuid-
Holland, Utrecht, Gelderland, 
Noord-Brabant en Zeeland). 

Online Bomenplanner
Het Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit heeft 
ervoor gezorgd dat de online 
Bomenplanner opgericht kon wor-
den. “Iedereen kan een account 
aanmaken en zien welke bomen 
gratis op te halen zijn in de buurt”, 
vertelt Van Ormondt. ,”Dit zijn in 
principe bomen van knie- tot 
manshoogte, zodat we niet 
enorme bomen hoeven te vervoe-
ren. Al gebeurt dat ook wel eens. 
We willen alle bomen een tweede 
leven geven.” Alhoewel de bomen 
met name in de winter verplant 
worden, kan iedereen volgens de 
ecoloog nu al het best beginnen: 
,”Kijk in je eigen tuin. Nu kun je 
goed zien wat er groeit. In de win-
ter kun je de zaailingen dan uit de 
grond trekken, maar zorg dat de 
wortels in tact blijven en niet uit-
drogen. Vanaf november kan het 
oogsten beginnen.” (bron: AD.nl)

Aangiftes tegen malafide 
haardhoutwebshops
APELDOORN - De politie heeft 
meer dan 500 aangiftes ontvan-
gen van mensen die opgelicht 
zijn bij de aankoop van haard-
hout. Via webshops bieden 
oplichters stookhout aan, maar 
klanten krijgen het vervolgens 
niet geleverd. Criminelen probe-
ren zo te profiteren van de ener-
giecrisis.

Door de gestegen energieprijzen 
zien steeds meer mensen het huis 
verwarmen met hout als een voor-
delig alternatief. Veel oplichters 
spelen daarop in, zegt de politie. 
Nu al zijn er ruim zestig malafide 
webshops bekend die beweren 
hout te verkopen, maar die nooit 
iets leveren. “Criminelen volgen de 
seizoenen en spelen in op de actu-
aliteit. In de zomer proberen ze 
barbecues te slijten. Nu de koude 
dagen zijn aangebroken en de 

energieprijzen gestegen zijn, spe-
len ze in op die behoefte”, zegt Gijs 
van der Linden van het meldpunt 
internetoplichting van de politie.

Wonderlijke vertalingen
De nepwinkels zijn soms makkelijk 
te herkennen, zegt Van der Linden. 
“Sommige sites zijn erbarmelijk 
slecht vertaald, waardoor niet-
bestaande houtsoorten worden 
vermeld.” Zo kwam er hout voorbij 
met de naam ‘gecomprimeerd 
logboek’ of ‘samengeperst houten 
logboeken’. Andere wonderlijke 
vertalingen zijn ‘verdichte nacht-
stammen’ of ‘lang houdbaar 
nachthout’. “Dit soort taalgebruik 
alleen al zou consumenten moe-
ten waarschuwen om alert te zijn”, 
aldus Van der Linden.
Andere internetwinkels zijn subtie-
ler opgezet: zo bieden sommige 
bestaande bedrijven wel echt 
haardhout aan, maar hebben ze 
zelf geen website. Criminelen 
maken dan gebruik van de naam 
van zo’n bedrijf om een geloof-
waardige nepwinkel op te zetten. 
De bij de politie bekende web-
shops worden uit de lucht 
gehaald, of daar wordt aan 
gewerkt. (bron: nos.nl)

Nauwkeurige verreiker

Sommige sites zijn erbarmelijk 
slecht vertaald, waardoor niet-
bestaande houtsoorten worden 
vermeld. (foto: Gerard de Mooij)

Op donderdag 29 september werd 
de Bomenplanner gelanceerd, 
waar iedereen op het online plat-
form aan kan geven bomen te 
oogsten die gratis opgehaald kun-
nen worden door anderen.

CASTELFRANCE EMILIA - Eind juni reisde euroTECH-directeur Thomas Schulz naar 
Castelfranco Emilia in Italië om een   belangrijk partnerschap te bezegelen: Magni 
Telescopic Handlers SRL, een lokale fabrikant van verreikers, heeft de eT-Litocran700 
gekozen als een module voor de gebruikte precisievacuümheffers in zijn producten.

zich bezighouden met het plaatsen 
van gevelbekleding en -beglazing, 
omdat ze zelfs moeilijk te plaatsen 
elementen snel kunnen installeren 
met een minimum aan personeel. Het 
systeem maakt uitgebreide voorberei-
dingen volledig overbodig. In tijden 
van stijgende bouwkosten en perso-
neelstekorten vormt dit een aanzien-
lijk concurrentievoordeel voor de 
raam- en gevelsector.

Hoge flexibiliteit
Gebruikers van de Litocran hoeven 
geen steiger op te zetten voor het 
plaatsen, repareren of vervangen van 
raam- en gevelelementen. In plaats 
daarvan worden de elementen een-
voudig op de grond op de Litocran 
geladen, wat gemakkelijk mogelijk is, 
zelfs op bouwplaatsen met minder 
dan ideale oppervlaktecondities voor 
het transportrek. De Litocran kan indi-
viduele elementen naar hun precieze 
installatieplaats manoeuvreren op 
een hoogte tot 50 meter, afhankelijk 
van de hefhoogte van de Magni-ver-
reiker.

De twee directeuren, Carlo 
Magni (rechts) en Thomas 
Schulz (euroTECH), zullen 
zich richten op de Litocran 
als een uiterst nauwkeuri-
ge uitbreidingsmodule met 
een gevoelig 3D-bestu-
ringssysteem voor de effi-
ciënte installatie van raam- 
en gevelelementen.

dienst en produceert het meer dan 
drieduizend eenheden per jaar. 

euroTECH in Rosenfeld volgt exact 
dezelfde filosofie, dus Thomas Schulz 
en Carlo Magni vonden het gemakke-
li jk om tot een overeenkomst te 
komen. Met hun Litocran hebben de 
specialisten voor vacuümheftechniek 
een zeer specifieke kloof tussen ver-
reikers en vacuümheftoestellen opge-
vuld. In tegenstelling tot andere appa-
raten die momenteel op de markt ver-
krijgbaar zijn, is de Litocran uitgerust 
met een zeer gevoelig 3D-besturings-
systeem dat maximale mobiliteit over 
de laatste centimeters biedt. Het stelt 
de gebruiker in staat om alle bewegin-
gen tot op de millimeter nauwkeurig 
uit te voeren. Dit is met name interes-
sant voor bijvoorbeeld bedrijven die 

De Litocran kan individuele elementen 
naar hun precieze installatieplaats 
manoeuvreren op een hoogte tot 50 
meter, afhankelijk van de hefhoogte 
van de Magni-verreiker.
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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
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Mobiel en compact• 
Div. diameters 100 t/m 300 mm• 
Hand of persluchtreiniging• 
AL-KO Optie-jet fi lter systeem• 
Reststofgehalte, 0,2 mg/m• 3

CE ISO 9001• 
Type Ecojet tot 15000 m• 3

Echte 
 zuigkracht !

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 70c

T: 053 4312471
E: info@beckersmachines.nlWWW.BECKERSMACHINES.NL

HOUTBEWERKINGSMACHINES

Heeft u snel een houtbewerkingsmachine nodig?
Wij hebben veel machines op voorraad, zowel nieuw als gebruikt:
O.a. STROMAB Afkortzaag, SCM Formaatzaag, 
HARWI Platenzaag/Cirkelzaag, RIEDEX Afzuiger, 
CENTAURO Lintzagen, SCM Vlakbank/
Vandiktebank, VERTONGEN Pennenbank, 
SCM Vierzijdiges, enz.
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Venloseweg 70F
5961 JD Horst
T +31 (0)77 396 85 00
M +31 (0)6 3923 2693
info@kantentechniek.nl
www.kantentechniek.nl

Optisch naadloze kanten aanlijmen 
met ongevulde polyolefi ne (PO) 
smeltlijm Jowatherm 221.00.

Enkel van toepassing op kantenlijm-
machines met smeltlijmkorrels en 
lijmrol en na gebleken geschiktheid.

Geen nulvoeg te ver
• Optisch naadloos verliijm
• Schone heldere lijm in transparant of wit
• Hoge hittebestendigheid (120 graden)
• Zuinig verbruik, minder onderhoud en lage kostprijs/m2

• Geen speciale reiniging zoals bij PU-smeltlijmen
• Geen extra investering zoals bij andere nulvoeg-

technieken

Uw expert in kantenband, lijmen en deuvels
HK24 84c

HK25 34
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BEDRIJFSPROFIEL

ONDERZOEK

ARCHITECTUUR

De studie is een samenwer-
k ing tussen ve e l  van ‘s 
werelds toonaangevende 
ontbossingsexperts en biedt 

een nieuwe synthese van de com-
plexe verbanden tussen ontbossing 
en landbouw, en wat dit betekent voor 
de huidige inspanningen om het bos-
verlies terug te dringen. Uit een onder-
zoek van de best beschikbare gege-
vens blijkt dat meer dan 80 procent 
van de tropische ontbossing door 
landbouw wordt veroorzaakt, het 
meest genoemde cijfer voor het afge-
lopen decennium.

Dit komt op een cruciaal moment na 
de verklaring van Glasgow over de 
bossen op COP26 en in de aanloop 
naar de VN-conferentie over biodiver-
siteit (COP15) later dit jaar. “Wat ons 
verbaasde, was dat een relatief kleiner 
deel van de ontbossing - tussen 45 en 
65 procent - resulteert in de uitbrei-
ding van de feitelijke landbouwpro-
ductie op de ontboste grond. Deze 
bevinding is van groot belang voor het 
ontwerpen van doeltreffende maatre-
gelen om ontbossing tegen te gaan 
en duurzame plattelandsontwikkeling 
te bevorderen,” aldus Florence Pen-
drill, hoofdauteur van de studie aan de 
Chalmers University of Technology, 
Zweden.

Het feit dat landbouw de belangrijkste 
drijvende kracht achter tropische ont-
bossing is, is niet nieuw. Eerdere 
schattingen van de hoeveelheid bos 
die in de tropen is omgezet in land-
bouwgrond liepen echter sterk uiteen 
- van 4,3 tot 9,6 miljoen hectare per 
jaar tussen 2011 en 2015. De bevin-
dingen van de studie verkleinen dit 
bereik tot 6,4 tot 8,8 miljoen hectare 
per jaar en helpen de onzekerheid in 
de cijfers te verklaren.

Ontbossing ‘voor niets’
“Een groot stuk van de puzzel is hoe-
veel ontbossing ‘voor niets’ is,” merkte 
prof. Patrick Meyfroidt van de UCLou-
vain en het F.R.S.-FNRS in België op. 
“Hoewel landbouw de ultieme drijf-
veer is, worden bossen en andere 
ecosystemen vaak gekapt voor grond-
speculatie die nooit is uitgevoerd, pro-
jecten die werden opgegeven of 
slecht doordacht, grond die onge-
schikt bleek voor teelt, maar ook als 
gevolg van branden die zich versprei-
den in bossen die grenzen aan 
gekapte gebieden.” (bron:WUR.nl)

Drie finalisten Next Step program 2022 bekend
AMSTERDAM – De vakjury, 
onder leiding van Albert Her-
der heeft de drie architecten-
bureaus bekendgemaakt die 
doorgaan voor de Next Step 
Award 2022.

 De bureaus maken kans op 
10.000 euro en een mogelijke 
ontwerpopdracht van ontwik-
kelaar Synchroon.Daarbij 
wordt aan de finalisten de 
kans geboden om met een 
mentor uit het architectenvak 
zich verder te verdiepen in hun 
ontwikkeling. Op 3 november 
tijdens de BNA Architectendag 
in NEXT in Delft wordt de win-
naar bekendgemaakt.
De vierde editie van het pro-
gramma werd op een unieke 
manier tot uitvoering gebracht. 
Van de bijna dertig aanmeldin-

gen zijn er tien jonge bureaus 
geselecteerd voor de Next 
Step Ahead Group. Deze tien 
bureaus hebben de afgelopen 
maanden een intensief pro-
gramma doorlopen gericht op 
ondernemerschap en dooront-
wikkeling van het bureau. ”De 
finalisten tonen focus en dur-
ven keuzes te maken. Daar-
naast is het goed om te zien 
dat het veelal gaat over de 
integraliteit van het ontwerpen: 
het nadenken en samenwer-
ken met alle disciplines”, aldus 
de juryvoorzitter. “Tegelijkertijd 
zie je dat het doorontwikkelen 
van ondernemerschap voor 
jonge bureaus best ingewik-
keld is. Juist die onderne-
mingsstrategie is voorwaarde 
voor succes. Hoe maak je de 
volgende stap?” Op alfabeti-

sche volgorde zijn de 
finalisten:Baltussen van 
Schaik, Loer Architecten en 

Baltussen van Schaik toont 
focus, heeft een sterk verhaal 
dat met humor wordt 
gebracht. Ondanks dat ze nog 
een heel jong bureau zijn, zijn 
hun principes goed. Ze ont-
werpen met een onderschei-
dende visie en denken verder 
dan alleen de opdracht. Knap 
dat ze hun focus durven te 
leggen, zo oordeelt de jury.

Loer Architecten overtuigde de 
jury door zijn sterke pitch, het 
tonen van vakmanschap, inte-
graliteit in ontwerp en het 
praktisch kunnen maken van 
zijn visie. Het bureau begrijpt 
de hele tendens van de markt 

en gaat goede samenwerkin-
gen aan met andere partijen. 
Denkt echt na over het ver-
dichten, vergroenen én verbin-
den. Site Practice verraste de 
jury positief ten opzichte van 
de presentatie in maart. Met 
hun projecten, ook in het bui-
tenland, tonen ze vakman-
schap, kwaliteit en kennis op 
het gebied van circulariteit en 
alternatief materiaalgebruik. 
Een volgende stap in onderne-
merschap blijkt kansrijk, 
gezien de opgave.

De vakjury bestaat uit Albert 
Herder (Studioninedots), 
Janne van Berlo (Atelier van 
Berlo en winnaar van de 3e 
editie), Steven Delva (DELVA), 
Ellen Schindler (De Zwarte 
Hond) en Noor Huitema (Cop-

per8). Zonder stemrecht 
Tobias Verhoeven (Synchroon) 
en Fred Schoorl (BNA).

Next Step Program
Next Step Program is een pro-
gramma van BNA en Syn-
chroon speciaal voor opko-
mend ontwerptalent in de 
architectuur. Missie: jonge 
bureaus stimuleren hun ont-
werptalent te ontwikkelen, 
gekoppeld aan ondernemer-
schapsvaardigheden. Centraal 
staat het ontwikkelen van het 
creatief ondernemerschap dat 
op vernieuwende wijze in 
zowel ontwerp als werkwijze 
van het bureau, bijdraagt aan 
het sneller bereiken van de 
voor architectuur relevante 
drie Sustainable Development 
Goals (SDG’s).

Triplaco: totaalpartner binnen de interieurbouw
HARELBEEK - Op de komende editie 
van Dag van de Afwerking ( 18 okto-
ber, Brussels Kart Expo) is Triplaco 
- producent/distributeur van deco-
ratief en functioneel plaatmateriaal, 
aanwezig zijn met meerdere opval-
lende producten uit haar uitge-
breide portfolio.

Triplaco, dat enkele merken exclusief 
in portefeuille heeft binnen België, 
laat bezoekers kennis maken met 
haar ruim aanbod aan plaatmateria-
len, maar laat ze ook kennismaken 
met haar producten met meerwaarde 
voor de interieurbouwer. 

Als voorraadhouder van producten 
van merken als Abet Laminati, Pflei-
derer, Kaindl, Viroc, Alvic en Senosan 
kan men bij Triplaco uiteraard terecht 

voor een heel ruim aanbod aan deco-
ratieve plaatmaterialen – van HPL 
voor binnen en buiten over gemelami-
neerde spaan, acryllaminaten en 
cementgebonden vezelplaten. Maar 
het bedrijf doet meer dan enkel ver-
handelen van plaatmaterialen. Zo is 
het gespecialiseerd in vlakverlijming 
van platen en via gespecialiseerde 
divisies kan men er ook terecht voor 
akoestisch absorberende oplossin-
gen, maatwerkproductie én techni-
sche binnendeuren.

Akoestisch absorberende oplossin-
gen
Print Acoustics, een gespecialiseerde 
afdeling binnen Triplaco, concen-
treert zich op de ontwikkeling en pro-
ductie op maat van akoestisch absor-
berende wandpanelen, kastdeuren en 

plafondpanelen. Door de kruisbestui-
ving met de ruime voorraad aan lami-
naten binnen het standaard voorraad-
programma van Triplaco kan gekozen 
worden uit een heel breed en hoog-
waardig aanbod aan akoestische 
oplossingen. Daarenboven kan ook 
gekozen worden voor een afwerking 
in fineer, massief houten latten of 
geweven vinyl om binnen elke ruimte 
een perfecte integratie te vinden.

Seriemaatwerk van halffabrikaten
Maar ook voor maatwerkreeks waar-
voor men zelf niet de nodige midde-
len, tijd of capaciteit in huis heeft is 
Triplaco een goede partner via haar 
gespecialiseerde maatwerkafdeling 
Beveka Productions. Door een uitge-
breid machinepark en jarenlange 
expertise in maatwerk van halffabri-

katen kan men bij hen terecht voor 
zaagwerk, afkanten, vormfrezen, 
groeffrezen, boren en drevelen in 
grote of kleine oplages én dit voor 
eender welk project.

Technische binnendeuren
Door een recent partnership met 
Huylebrouck Deuren kan de klant 
sinds kort ook terecht bij Triplaco 
voor op maat gemaakte deuren in 
brandwerende of akoestisch isole-
rende uitvoering, afgewerkt met 
fineer, hpl of lak.

Triplaco - Stand 28
Dag van de Afwerking 18 okt. 2022
Brussels Kart Expo.

Meer informatie: 
www.triplaco.be

Triplaco heeft een uitgebreid aanbod aan 
decoratieve plaatmaterialen.

Site Practice toont vakman-
schap, kwaliteit en kennis op 
het gebied van circulariteit en 
alternatief materiaalgebruik, zo 
is in het juryrapport lezen.

Uit dit onderzoek blijkt dat tussen 
90 en 99 procent van alle ontbos-
sing in de tropen direct of indirect 
door de landbouw wordt veroor-
zaakt. (foto: billcosmos)

Landbouw grootste veroorzaker 
tropische ontbossing

WAGENINGEN - Om de ontbossing een halt toe te roepen is een stapsgewijze aanpak 
nodig, en om doeltreffend te zijn moeten maatregelen de onderliggende en indirecte rol 
van de landbouw aanpakken, aldus een onlangs in Science gepubliceerde studie. Uit dit 
onderzoek blijkt dat tussen 90 en 99 procent van alle ontbossing in de tropen direct of 
indirect door de landbouw wordt veroorzaakt. Toch leidt slechts de helft tot twee derde 

daarvan tot uitbreiding van de actieve landbouwproductie op het ontboste land.
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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

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

HK23 93

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

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

HK1473

Noesten repareer je eenvoudig
binnen 1 minuut met Houtfix...
houtfixbenelux.nl   |  +31(0) 547 820 996
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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.
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HYBRIDE ONDERDORPELS
Voor een snelle en gemakkelijke doorloop met een nog hogere isolatiewaarde.

Kozijnen kunnen zonder hangende stijlen worden opgesloten en gespoten.
DTS TIMBER dorpels sluiten altijd perfect aan op uw detaillering, ongeacht sponningstelsels.
De volledig variabele maatvoering maakt het systeem uitermate geschikt voor luchtdicht bouwen.

Ufr

1,39 W/(m².K)
Ufr

1,87 W/(m².K)

HK25 05
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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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INNOVATIE

ACTUEEL

ACTUEEL

Hiermee wordt het mogelijk 
deuren volledig uit elkaar te 
halen en daarmee de waar-
devolle grondstoffen te her-

gebruiken. Maar het blijft niet enkel bij 
de duurzame voordelen. De innovatie 
biedt esthetische kansen en kan daar-
naast ook de levensduur van binnen-
deuren aanzienlijk verlengen. 

Berkvens en Niaga vonden elkaar tij-
dens de Circo Circular Design Chal-
lenge 2021 (initiatief van branchever-
eniging CBM). Pepijn Kokke, commer-
cieel directeur bij Berkvens: “We 
presenteerden destijds twee ideeën 
om de levensduur van deuren te ver-
lengen: een take-back systeem voor 
oude deuren. En een idee waarbij de 
deur in delen helemaal uit elkaar te 
halen is en waarvan zoveel mogelijk 
onderdelen herbruikbaar zijn.” Dat 
laatste sloot naadloos aan op de ken-
nis en technologie van Niaga. Henk-
Jan Udding, innovatie directeur bij 
Niaga: “We zochten tijdens de chal-
lenge naar partners voor ons nieuwe 
meubelpaneel. Niet alleen partners 
die het product konden gebruiken, 
maar vooral ook naar organisaties die 
qua bedrijfsvoering en overtuiging 
richting een circulaire economie wil-
len bewegen.” 

Omkeerbare verbindingen 
Berkvens en Niaga vonden elkaar op 
alle facetten. In nog geen jaar tijd 
werd een volledig circulair deurpaneel 
ontwikkeld. De crux van dit product? 
“Niaga ontwikkelde een lijmsysteem 
dat niet alleen kan verlijmen maar wat 
ook eenvoudig weer is los te maken. 
We noemen dat ook wel debonding 
on demand”, legt Kokke uit. Udding 
vult aan: “Eigenlijk is het een soort 
kliksysteem dat we bijvoorbeeld al 
toepasten op matrassen.”

Dankzij deze verbinding kan de deur in 
laagjes uit elkaar worden gehaald. De 
recyclebare onderdelen kunnen zo 
worden hergebruikt. Daarnaast kan 

de gehele dekplaat worden verwijderd 
en vervangen door een andere. De 
kern van de deur kan daarbij intact 
blijven. “Dat biedt prachtige kansen”, 
aldus Kokke. “Het verlengt in de eer-
ste plaats de levensduur van een deur. 
Maar aan het einde van de levenscy-
clus is de deur ook volledig demonta-
bel en kunnen we alle materialen zo 
hoogwaardig mogelijk hergebruiken. 
Dat geldt nu voor het overgrote deel, 
maar nog niet voor alle materialen. 
We zoeken als organisatie continu 
hoe we onze retourstromen in her-

bruikbaarheid verder kunnen optimali-
seren.”

Eigen productpaspoort
Nieuw is dat ieder type deur boven-
dien is voorzien van een eigen pro-
ductpaspoort. Daarin staat een over-
zicht van de materialen waaruit de 
deur bestaat. Dat maakt het ook weer 
eenvoudiger om de (hergebruik)
waarde van een deur te bepalen. 
Udding: “Het paspoort geeft inzicht in 
de eigenschappen van de materialen 
en het brengt alle leveranciers van de 

afzonderlijke onderdelen van het deur-
paneel in kaart. Door middel van een 
‘tag’ op de deur in de vorm van een 
QR-code aan de sluitzijde, kom je uit 
bij deze informatie. Ook vind je hier 
informatie over hoe je de deur kunt 
retourneren, zodat de materialen 
daadwerkelijk belanden waar ze weer 
kunnen worden hergebruikt.” 

Nieuw circulair businessmodel 
De introductie van het circulaire deur-
paneel is eigenlijk ook een oproep aan 
de markt: de techniek is er, het pro-

Goed bezochte Beheerdersdag 
BEESD - De Beheerdersdag werd dit jaar 
gehouden op 23 september. Het is een ont-
moetingsdag voor iedereen die werkt in het 
bos en landschap, met uiteenlopende pre-
sentaties, workshops en excursies. Deze 
2022-editie was de eerste post-corona edi-
tie en dat was te merken. Al ruim van te 
voren was het evenement uitverkocht. 
De twee voorgaande edities vonden online 

plaats, maar nu was landgoed Heerlijkheid 
Mariënwaerdt weer de plek waar het alle-
maal plaatsvond. De bezoekers konden kie-
zen uit ruim dertig lezingen en presentaties. 
Daarnaast was er een uitgebreide informa-
tiemarkt (zie foto). 
De Beheerdersdag wordt georganiseerd 
door de Bosgroepen en de VBNE, samen 
met diverse partners. 

Vereniging van houtverzamelaars 75 jaar
MONSTER - Nehosoc, de 
Nederlandse Vereniging 
van Houtsoortenverzame-
laars bestaat dit jaar 75 
jaar.

De vereniging werd in 1947 
opgericht als de NEder-
landse HOut SOorten Club 
afgekort NeHoSoC. Inmid-
dels is de naam aangepast 
tot de Nederlandse Vereni-
ging van Houtsoorten Ver-
zamelaars. Nehosoc geeft 

elk jaar twaalf ‘nieuwe’ 
houtsoorten uit in de afme-
ting van 15x8x1 centimeter. 
Inmiddels zijn er al zo’n 
1200 houtmonsters uitge-
geven. Van alle monsters 
worden twee duplicaten 
bewaard in een moeder- en 
dochtercollectie. Ook 
beschikt de vereniging over 
een referentiecollectie van 
een 1000+ houtmonsters. 
Deze zijn opgeslagen bij 
Koninklijke Dekkerhout in 

Den Haag. Daarnaast 
brengt de vereniging een 
kwartaalblad uit: De Hout-
verzamelaar. 

Open Dag Hout
Om leden met elkaar in 
contact te laten komen 
worden er activiteiten geor-
ganiseerd in de vorm van 
een jaarlijkse ledendag, 
excursies en een ALV. En 
jaarlijks staan de leden op 
hout gerelateerde evene-

menten zoals bijvoorbeeld 
Open Dag Hout, dit jaar op 
30 oktober in de Hanzehal 
in Zutphen. De Nehosoc 
heeft als doel: het versprei-
den van kennis van hout in 
het algemeen en het geven 
van steun en voorlichting 
bij het aanleggen van hout-
monsterverzamelingen in 
het bijzonder.

Nadere informatie:
www.nehosoc.nl

De referentiecol-
lectie van ruim 
duizend monsters 
ligt opgeslagen 
bij Koninklijke 
Dekker Hout in 
Den Haag. 

Volledig circulaire deur duct is er. De volgende stap is het ver-
der ontwikkelen van de infrastructuur 
en een business modellen die circula-
riteit ondersteunen in de gehele keten. 
Kokke: “We willen heel graag met 
marktpartijen om tafel om te kijken 
wat we nog missen. Waar is de markt 
enthousiast over? Hoe kunnen we een 
samen een circulair businessmodel 
ontwikkelen waarin total cost of 
ownership (TCO) centraal staat? 
Welke kansen biedt dat voor de eind-
gebruikers? Hoe borgen we dat niet 
alleen de laagste prijs het uitgangs-
punt blijf t? Hoe kunnen we onze 
retourstromen aan grondstoffen ver-
der optimaliseren voor hergebruik? 
Deze en andere vragen gaan we 
samen onder de loep nemen. We 
beseffen dat dit pas een eerste ‘kleine’ 
stap is, maar wel een hele belang-
rijke.”

“Deze nieuwe techniek legt de basis 
voor hergebruik. Dit heeft grote gevol-
gen voor ons als organisatie, onze 
waardeketen en verdienmodellen. 
Juist daarom doen we de oproep aan 
de markt om met ons verder te den-
ken, te ontwikkelen en te optimalise-
ren. Alleen vanuit ketensamenwerking 
kunnen we samen versnellen rondom 
circulariteit.”

Start van partnership
De samenwerking met Niaga stopt 
overigens niet bij het ontwikkelen van 
deze deur. Udding: “Wat ons betreft is 
het de start van een partnership die 
aansluit bij de strategie van zowel 
Berkvens als Niaga. Het doel is om 
partners in de keten enthousiast te 
maken voor en deelgenoot te maken 
van het nieuwe circulaire business-
model. Om materialen weer terug te 
nemen en nieuwe toepassingen te 
zoeken. Zoals Pepijn al aangeeft: de 
techniek is er. Het prachtige product 
ook. Het is nu aan de markt om 
gebruik te gaan maken van die kansen 
en echte stappen te zetten naar 100% 
circulair.”

Nadere informatie:
www.berkvens.nl
www.niaga.world

Dankzij de unieke ver-
binding kan de deur in 
laagjes uit elkaar wor-
den gehaald. De recy-
clebare onderdelen 
kunnen zo worden 
hergebruikt.

SOMEREN - Berkvens Deursystemen introduceert de allereerste circulaire binnendeur 
uit de Berkvens Zero collectie. De innovatie werd ontwikkeld in samenwerking met 

Niaga (onderdeel van Covestro). Het circulaire deurpaneel is dankzij een gepatenteerde 
omkeerbare, ‘click-unclick’ verbindingstechniek van Niaga ‘designed to use again’. 
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DE LANGE B.V. - Ursem - Tel. 072-5039202 
www.delangebv.nl - Fax 072-5039835

Ook leverbaar: (bio) brandstofkorrels (pellets)

Verhuur van zaagselcontainers en leegzuigen bunkers

Ook afkomstig van (gemelamineerd) 
spaanplaat, MDF enz.

Wij hebben interesse voor:
HOUTVEZEL, ZAAGSEL 
en SCHOON RESTHOUT

HK1145

w w w.johslaapbv.nl -  ericvandenhudding @ hetnet .nl
telefoon 0 2 9 9- 6 3 3739

JOH. SLAAP B.V. - OOSTHUIZEN

HK1495

.NL

VLAMOVEN 32, ARNHEM
WWW.BAPTIST.NL

HK1915

Formaatzaag T75 PreX

Bereik 92°
2x 46°
Zaaghoogte 204 mm

Joh.Slaap b.v. houtbewerkingsmachines

Ambachtsweg 1  1474 HV  OOSTHUIZEN  Tel. 0299-633739 
ericvandenhudding@hetnet.nl, www.johslaapbv.nl

HK1928

•	 Schaven	van	uw	Hardhout
•	 Schaven	van	uw	zware	maten
•	 Schaven	van	uw	vallende	breedte	damwand
•	 Schaven	van	uw	lange	lengten
•	 Wel	10	meter	en	langer
•	 Vele	profileer	mogelijkheden
•	 Droging	van	uw	hout:	professioneel	en	snel
•	 Afkorten	van	uw	hout	tot	ruim	8	meter
•	 Herzagen	tot	ruim	12	meter
•	 Royale	(droge)	opslag	voor	uw	hout	

EN : AFSPRAAK = AFSPRAAK HK1465HK2014

HK22 68

Formaatzaag: Robland

Formaatzaag: Holzmann

HK23 68

Uw expert in kantenband, lijmen en deuvels

Venloseweg 70F
5961 JD Horst
T +31 (0)77 396 85 00
M +31 (0)6 3923 2693
info@kantentechniek.nl
www.kantentechniek.nl

FSC®C016391

 Uitgebreide voorraadcollectie in ABS-,  Design-, Laseredge-, 
Melamine en Fineerkanten afgestemd op alles Europese 
decoratieve plaatfabrikanten.

• ABS kanten vanaf 1m
• Voorraadcollectie in dikte 1 of 2mm, in diverse breedtematen
• Terugsnijden in gewenste breedte of voorgelijmd op bestelling
• Custom-made op bestelling
• Persoonlijke  ondersteuning en advies op locatie

O
FF

IC
IE

EL
 D

EA
LE

R

Bij elk plaatje past een bandje

HK24 84d

Repareer noesten 
binnen 1 minuut 

met Houtfix

houtfixbenelux.nl
+31(0) 547 820 996

houtfixbenelux.nl
+31(0) 547 820 996

Houtfix 
houtreparatie is 

eenvoudig, 
schoon en efficiënt

houtfixbenelux.nl
+31(0) 547 820 996

 Houtfix Astvuller, 
de oplossing 
voor snelle 

houtreparatie!
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  Werkschoen voor professionals
BEST - Bata Industrials introduceert vier 
nieuwe modellen in de collectie Sport-
Mates, veiligheidsschoenen met een 
sportieve look. Het nieuwe model Set is 
een halfhoge felgekleurde S1 werk-
schoen in een strak design. De belang-
rijkste kenmerken zijn veiligheid, ade-
mend vermogen en lichtheid. Ideaal 
voor sportieve professionals die elke 
dag veel kilometers maken.

Veiligheid is voor Bata de meest cruci-
ale factor in het ontwikkelingsproces 
van zijn schoenen. Maar als het gaat 
om veiligheidsschoenen, willen profes-
sionals meer dan alleen de beste 
bescherming. Zij willen schoenen die 
maximale comfort en stabiliteit bieden, 
er stijlvol uitzien en tegelijkertijd hun 
voeten de hele dag voorzien van de 
beste steun. De nieuwe modellen sluiten 
nog meer aan bij die vraag. Bata heeft 
niet alleen de uppers veranderd in kleur 

en design, maar ook de buitenzool is 
aangepast en meer in lijn met wat je ziet 
bij sneakers. De zachte EVA-middenzool 
met schokdemping zorgt voor een uit-
stekende schokabsorptie. In combinatie 
met een voetbed van latexschuim, ade-
mend mesh en lichtgewicht bovenwerk 
creëert dit een optimaal klimaat in de 
schoen voor een excellent loopcomfort. 

De SportMates zijn licht, flexibel en 
comfortabel en bieden tegelijkertijd de 
best mogelijke bescherming met com-
posiet veiligheidsneuzen (Full Metal 
Free) en duurzame rubberen buitenzo-
len met SRC-slipweerstand. Het niet-
gestikte bovenwerk minimaliseert de 
kans op breuk.

Werkschoen Set is geschikt voor de 
lichte industrie, transport & logistiek, 
bouw, ESD en agrarische sector. De 
modellen Dense en Brisk van de Sport-
Mates® collectie vallen in de S3 catego-
rie. De SportMates collectie van Bata 
Industrials bestaat uit vier modellen, elk 
in een lage en halfhoge uitvoering. 

NADERE INFORMATIE:
Bata Industrials 
Telefoon: 0499 - 36 29 12 
www.bataindustrials.nl.

  Accu-afkortzaag van Festool
WADDINXVEEN - Wat hebben het leg-
gen van vloeren, timmerbouw, construe-
ren van gevels en interieurbouw 
gemeen? Heel eenvoudig: voor al dit 
vakwerk heeft men een compacte zaag 
nodig die precies, betrouwbaar en 
vooral veelzijdig is. De nieuwe accu-
afkortzaag KSC 60 van Festool biedt dit 
allemaal en bevat ook nog eens de 
nieuwste generatie koolborstelloze 
motor.

De met accupower aangedreven Kapex 
KSC 60 is oersterk en is dankzij een ver-
stekhoek aan beide zijden tot 60 graden 
en een hellingshoek eveneens aan beide 
zijden tot 46 (rechterzijde) of 47 graden 
(linkerzijde) uiterst veelzijdig in het 
gebruik. Dankzij de tweevoudig gela-
gerde dubbele geleidekolom wordt een 
stabiele zaagbladgeleiding mogelijk 
gemaakt, wat leidt tot de meest pre-
cieze zaagsnedes. Het LED-schaduw-
licht brengt de schaduw van het zaag-

blad als exacte zaaglijnindicatie over op 
het materiaal en biedt gelijktijdig een 
optimaal zicht op de afgetekende lijn. 
Naast de stofopvangzak wordt er een 
praktische zwaaihaak meegeleverd. 
Met de zwaaihaak kan men makkelijk 
en nauwkeurig binnen- en buitenhoeken 
overbrengen op de zaag..

De Kapex KSC 60 doet qua prestaties in 

niets onder voor de gesnoerde KS 60. 
Verantwoordelijk daarvoor is een per-
fect op elkaar afgestemd samenspel 
tussen accu en motor. “In de KSC 60 
wordt de nieuwste generatie koolbor-
stelloze EC-TEC-motor toegepast. Deze 
onderscheidt zich door een compacte 
constructie, gering gewicht en hoge 
efficiëntie”, zegt Boris Seyfried, product-
manager op het gebied van zagen bij 
Festool. Met behulp van de toerental-
keuze kan de machine perfect worden 
aangepast op het materiaal. In combi-
natie met de hoogwaardige zaagbladen 
kan er uiterst nauwkeurig worden 
gewerkt. Het slimme dubbele-accusys-
teem zorgt voor meer doortrekkracht en 
reikwijdte en, biedt accu-power voor de 
hele werkdag.

NADERE INFORMATIE:
Festool 
Telefoon: 0182 - 62 19 40 
www.festool.nl 

  Gesnoerde haakse slijpers met uniek koolborstelsysteem 
BREUKELEN - Metabo heeft een innova-
tief koolborstelsysteem ontwikkeld dat 
voor een unieke levensduur zorgt. Bij de 
nieuwe reeks haakse slijpers is vooral 
de mate van gebruik bepalend. De 
haakse slijpers hebben dankzij de 
nieuwe, voor patent aangemelde, 
M-Brush technologie onderhoudsvrije 
koolborstels.

Deze vallen op door hun drie keer lan-
gere levensduur in vergelijking met tra-
ditionele koolborstels. “Ze gaan het hele 
machineleven lang mee, zonder dat ze 
tussentijds vervangen hoeven te wor-
den“, zegt Matthias Lutz, hoofd van het 
competentiecentrum Metaal bij Metabo. 
“Om ongevallen met machines te ver-
mijden, hebben wij de M-Brush-techno-
logie ontwikkeld. “Voor zwaar continue 
werk zijn de nieuwe gesnoerde haakse 
slijpers dankzij hun krachtige 1.900 
Watt de juiste keus. En het meegele-
verde stofbeschermingsfilter zorgt voor 

een nog langere levensduur.
“M-Brush is een echte revolutie“, zegt 
Lutz. Terwijl bij traditionele motoren 
zeer slanke koolborstels van een uniek 
materiaal worden gebruikt, heeft 
Metabo met M-Brush een oplossing 
ontwikkeld waarbij anders gevormde 
koolborstels worden gebruikt, die 
bovendien van twee verschillende mate-
rialen zijn gemaakt. “Ze zijn perfect op 

de verschillende soorten stroom van de 
roterende collectoren afgestemd,“ ver-
telt Lutz. “Dat vermindert de kans op 
koolborstelbrand, minimaliseert de slij-
tage en vermindert uitval van de 
machine – het bespaart de gebruikers 
dus veel tijd en geld.“ Tot de nieuwe 
reeks behoren de gesnoerde haakse 
slijpers WE 19-125 Q M-Brush, WEV 
19-125 Q M-Brush, WEPBA 19-125 Q DS 
M-Brush en WEPBA 19-150 Q DS 
M-Brush. Alle 4 machines vallen op 
door een krachtig nominaal vermogen 
van 1.900 Watt. Want dankzij de Mara-
thon-motor van Metabo met verbeterde 
koeling zijn deze machines nog beter 
beschermd tegen oververhitting en 
beschikken daarmee over een zeer 
hoge overbelastingsweerstand. 

NADERE INFORMATIE:
Metabo Nederland 
Telefoon: 0346 - 25 90 60 
www.metabo.nl

  ABS kanten met Pine-decor 
NIJVERDAL - Lichte houtsoor-
ten zijn de trend, omdat ze rust 
en zachtheid uitstralen en 
veelzijdig te combineren zijn. 
Dit geldt ook voor de rustieke 
en elegante mediterrane Pine. 
Ostermann levert ABS kanten 
met Pine-decor in talrijke vari-
aties; naast de klassieke versie 
kan de keuken-, meubel- en 
interieurbouwer kiezen uit een 
scala aan diverse kleuren en 
structuren. 

In het verleden werd deze 
naaldboom vaak gebruikt voor 
de bouw van masten van grote 
schepen. Tegenwoordig geeft 
het een interieur, met de 
warme houttint en contraste-
rende nerf, een mediterraans 
tintje. Het verwerken van het 
zachte hout met veel harsin-
sluitsels is echter niet zo een-
voudig. Met hoogwaardig, 
decoratief plaatmateriaal en 
kantenband kan dit worden 
vermeden en wel de uitstraling 
en het tastbare effect van Pine 
bereikt worden. Keuken-, meu-
bel- en interieurbouwers kun-
nen bij Ostermann de pas-
sende kanten direct uit voor-
raad bestellen. Het 
assortiment gaat van natuur-
lijke, lichte Pine-decoren, via 
witte tinten tot grijze, bruine en 
ook zwarte kenmerken. 
De gele tint geeft het hout een 
warme en elegante uitstraling. 
De nerftekening komt bij de 
lichte houtkleur extra tot zijn 
recht. Hierdoor ontstaat een 
contrasterend kleurenspel dat 
het elegante naaldhout een 
rustieke uitstraling geeft. Op 
deze natuurlijke uitstraling van 
het grenenhout is de Oster-
mann kant Fano Pinie natuur 

houtstructuur gebaseerd. 
Tevens voelt de houtstructuur 
van de ABS kant ook levens-
echt aan.

De interieurbouwer kan kiezen 
uit onder andere White Loft 
Pine, Jacobsen Pine blauw, 
Jacobsen Pine zwart en Silver 
Pin houtstructuur. Ook de ABS 
kant Ponderosa Pine hout-
structuur is tegenwoordig erg 
populair. Deze dankt zijn naam 
aan de Ponderosa Pine, het 
Amerikaanse equivalent van 
de Pijnboom. De kant heeft 
een grijsbruine kleur met een 
typische sterke nerf. De rus-
tieke uitstraling gaat perfect 
samen met bruine Ponderosa 
oppervlakken met jaarringen 
en knoesten. 

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

  Nanogeperforeerd fineer
GENT - In het historisch Neo 
Gotisch Blindenhuis, Van Cae-
neghem instituut, is de nagalm 
in vergaderzalen van 
ARCH&TECO akoestisch 
gecorrigeerd dankzij meubel- 
en wandtoepassing nanoge-
perforeerd fineer van Triplaco.

In dit voormalig 19de eeuws 
sanitair centrum zijn nu de 
kantoren van ARCH&TECO 
gevestigd. In enkele van de 
voormalige monumentale gan-
gen werden vergaderruimtes 
in gebruik genomen door de 
bouwheer. Wegens de harde 
materialen en hoge monumen-
tale binnenruimte van meer 
dan 5.5 meter was een hoog-
waardige akoestische oplos-
sing voor goede spraakver-
staanbaarheid in vergaderlo-
kalen vereist. Tegelijk moesten 
deze producten esthetisch 
passen in dit uniek historisch 
kader. De bouwheer/ontwerper 
koos voor de akoestische geïn-
tegreerde oplossing van Tri-
placo met fineer toplaag van 
Decospan (Woodcoustics). 

Dit product Type N (Nano) 
bestaat uit toplaag 0.9 millime-
ter echt houtfineerlaminaat 
Amerikaanse noten met een 
beitsafwerking: Smoked Wal-
nut uit de Shinnoki collectie 
van Decospan. Deze toplaag 
heeft doorgaande perforaties 
van dia 0.5 millimeter in diago-
naal patroon 1.97 millimeter 
die het geluid doorlaten tot in 
de zwarte doorboorde dubbele 
MDF kern. De kern bestaat uit 
2x9 millimeter doorboorde 
(44%) zwarte MDF met een 
akoestisch absorberend glas-

vlies van 70gr/m² in het mid-
den. De tegenlaag van type N 
plaat is ook een nanogeperfo-
reerd fineer, in geval van kast-
deuren is dit het identiek fineer 
als voorzijde en is kastdeur 
afgewerkt met passende kan-
tenband. De propulsie van de 
invallende geluidsgolven ver-
oorzaakt door menselijke 
spraak wordt door dit massa-
veer-massa principe (Nano 
gaatjes toplaag- doorboorde 
kern gaten 6 millimeter- Nano 
gaatjes tegenlaag) sterk ver-
zwakt en komt minimaal terug 
in de ruimte. 
Print Acoustics, een divisie van 
Triplaco, is gespecialiseerd in 
de ontwikkeling, productie en 
levering van akoestisch dem-
pende panelen, deuren en 
losse elementen.

NADERE INFORMATIE:
Triplaco 
Telefoon: +31 615 19 71 53  
www.triplaco.be

Bij alle modellen uit de nieuwe serie werkt de 
schijfwissel dankzij M-Quick met één druk op 
de knop razendsnel.

De nieuwe accu-afkortzaag Kapex KSC 60: 
precieze afkortzaagsneden en accupower 
voor de hele dag

De belangrijkste kenmerken van de nieuwe 
modellen zijn veiligheid, ademend vermogen 
en lichtheid.

De fineer toplaag van Decospan 
(Woodcoustics) zorgt voor de juiste 
akoestiek. (foto: ‘Print acoustics by 
Triplaco’)

Keuken-, meubel- en interieurbou-
wers kunnen bij Ostermann de pas-
sende kanten direct uit voorraad 
bestellen.
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Salvador 
superangle 600

• Volautomatisch afkorten tot wel 70° schuin
• Optimalisatie van zaaglijsten
• Foutherkenning middels krijtstreep
• Maximale snelheid, uiterste precisie

Gerretsen Wijhe. 0570 523 318  info@gerretsen.nl www.gerretsen.nl

Machines voor hout, 
kunststof en aluminium

V o l a u t o m a t i s c h e  a f k o r t i n s t a l l a t i e

HK24 57
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