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Boom voor schonere lucht
ALMERE - Cabaretier Roué Verveer heeft samen met Daphne Roubos en Luca Hahn , 
twee jongeren met taaislijmziekte, een ‘Paulownia Fargesii (Anna Paulowna boom) bij 
Floriade in Almere geplant  om aandacht te vragen voor mensen met taaislijmziekte 
(Cystic Fibrosis, CF). De ‘Paulownia Fargesii’ is een snelgroeiende boom en vangt met 
zijn harige bladeren veel fijnstof af. Daarmee zorgt hij dus voor een schonere lucht met 
meer zuurstof. Deze eigenschappen werden vanuit de Floriade-organisatie passend 
gevonden bij hetgeen waar mensen met taaislijmziekte behoefte aan hebben: lucht. 
Taaislijmziekte, is een ernstige stofwisselingsziekte die erfelijk is en niet te genezen. In 
Nederland leven ongeveer 1600 mensen met CF, waaronder 560 kinderen.  

Focus op hout
ROTTERDAM - Op woensdag 14 en donderdag 15 september 2022 vindt in Rotterdam 
een nieuwe editie van Architect@Work plaats. Architectenweb heeft rond het thema 
‘Healthy Materials’ een gevarieerd lezingenprogramma samengesteld met veel 
aandacht voor hout. 

Sprekers zijn onder meer 
Eric -Jan Pleijster (LOL A 
Landscape Archi tects) , 
Paolo Russo (Stefano Boeri  

Architetti), Raoul Vleugels (Werk-
statt) en Michaël Ghyoot (Rotor). 
Willen we dat de bouw veel minder 
tot geen CO2 meer uitstoot en willen 
we dat de bouw niet langer ten 
koste gaat van de natuur maar die 
juist vooruit helpt, dan moeten we 
op een radicaal andere manier gaan 
bouwen – circulair,  b iobased, 
natuurinclusief en energiepositief. 
Deze meervoudige opgave vraagt 
om een meervoudig antwoord en 
architecten zijn bij uitstek in staat 
dat allemaal samen te brengen in 
ontwerpen voor aantrekkelijke ste-
delijke omgevingen en gebouwen. 

Lezingen
De verschillende sprekers op Archi-
tect@Work laten in hun lezingen 
zien hoe zij aan die duurzame toe-
komst werken. Architect Michaël 
Ghyoot van Rotor ziet enorm veel 

kansen om bestaand bouwmateri-
aal te hergebruiken in nieuwe ont-
werpen. Architect Tim Vermeend 
van Urban Climate Architects ziet 
volop kansen om het bouwen in 
hout op te schalen. Architect Raoul 
Vleugels van Werkstatt ziet hoe 
bouwen met hout aangevuld kan 
worden met  het  bouwen met 
andere biobased materialen, zoals 
kalkhennep. Landschapsarchitect 
Eric-Jan Pleijster van LOLA Lands-
cape Architects ziet mogelijkheden 
om stedelijke gebieden te transfor-
meren tot natuurgebieden, als we 
werkelijk gaan denken vanuit de 
natuur en wat die nodig heeft. Archi-
tect Paolo Russo van Stefano Boeri 
Architetti ziet daarbij volop moge-
li jkheden om de natuur ook de 
gebouwen in te trekken, via groene 
binnentuinen, groene daken en 
groene gevels. Zo kunnen onder 
andere verticale bossen ontstaan, 
middenin de stad. Anja Verdonk van 
Natrufied Architecture tenslotte ziet 
dat bouwen met met hout en voor 

de natuur gecombineerd kan wor-
den met ontwerpen die zelf door de 
natuur geïnspireerd zijn. 

Tentoonstellingen
Het thema van Arichtect@Work in 
Rotterdam is dit keer ‘Healthy Mate-
rials’. Naast het lezingenprogramma 
zijn rond dit thema op de beurs ook 
verschillende tentoonstellingen te 
zien: een materialententoonstelling 
door MaterialDistrict, een fototen-
toonstelling door Dutch Architec-
ture Photographers (DAPh) en een 
projectententoonste l l ing door 
Worldarchitects.com.

Arichtect@Work in Rotterdam
Met meer dan tweehonderd expo-
santen behoort Architect@Work tot 
de grootste vakevenementen voor 
architecten en ontwerpers in Neder-
land. Het unieke concept van Archi-
tect@Work wordt door heel Europa 
met groot succes toegepast en 
strijkt iedere twee jaar neer in Ahoy 
Rotterdam.

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

COMPROMISLOZE KWALITEIT 
VOOR ALLE VEREISTEN

Reeds meer dan 65 jaar houdt een Felder zijn beloftes. 
Duurzaam van constructie, uiterst nauwkeurig in uitvoering, 
effi ciënt en krachtig voor dagelijks gebruik. Top kwaliteit uit 

Oostenrijk voor de beste prijs. Gegarandeerd.

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
BM3000 CNC boormachine 
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Geniaal
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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
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TERSA.NL

UIT VOORRAAD LEVERBAAR

TERSA 
DE UNIEKE
ZWITSERSE 
KWALITEIT

HK1936c
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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
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WIJ DOEN WAT 
WE BELOVEN
Op zoek naar bewerkingsmachines 
voor de plaatverwerkende industrie? 
Wij bieden u een compleet aanbod. 
Samen met u vinden we een 
oplossing die hout snijdt!

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

MEER WETEN?

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

dehoutkrant.nl
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Veilingstraat 46

7833 HN Nieuw-Amsterdam

tel. 0591 - 55 25 04

fax 0591 - 38 19 10

info@� jnhoutdrenthe.nl

www.� jnhoutdrenthe.nl

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

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

Kwaliteit staat bij ons voorop

HK2530

We kunnen eiken balkhout zagen tot 15 m1 in de maten: 
20x20, 25x25, 30x30, 35x35, 40x40 cm.
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DELFT - NEN werkt in opdracht van het ministerie van BZK aan een project dat beoogt 
kennis en risicobewustzijn over brandveiligheid van gevels te vergroten. Aanleiding hier-
voor vormt de Grenfell Tower gevelbrand in London en het daarover in oktober 2019 
gepubliceerde onderzoeksrapport.

 Trendy houtsoorten
Ook in natuurlijk hout zijn duidelijke 
trends waarneembaar. Zo is momen-
teel de Noten kleur ongekend populair 
voor buiten en binnen. Noten zelf is 
een uiterst prijzige houtsoort, maar 
vooral de warme bruine kleur spreekt 
architecten en consumenten momen-
teel erg aan. Denk daarbij bijvoorbeeld 
aan thermisch gemodificeerd Frakė, 
- Ayous of naturel Cambara voor de 

gevelbekleding, Sapeli Mahonie gevel-
timmerwerk met semi transparante 
behandeling, Cumaru hardhouten ter-
rassen en Notenfineer wandpanelen of 
thermo Radiata Pine plafond bekle-
ding voor binnen. 

Waarschijnlijk ook door de prijsstelling 
zijn Eiken en Ceder iets minder trendy 
momenteel. Met uitzondering van de 

ge’Funda’liseerde Eiken visgraatvloer 
en binnendeuren met Eiken toplaag.
Naast het Notenbruin is juist heel licht 
hout ook populair. Denk hierbij aan 
Essen voor binnen of Accoya voor 
buiten. Bij de lichte houtsoorten is de 
juiste behandeling wel cruciaal. Zon-
der de juiste bescherming vergelen 
lichte houtsoorten binnen en vergrij-
zen ze niet mooi en egaal buiten.

COLUMN ROBERT JAN DEKKER - KONINKLIJKE DEKKER

Kennisplatform 
brandveiligheid gevels

Vanuit twee normcommis-
sies op het gebied van 
brandveilig bouwen is het 
idee ontstaan om de markt, 

in lijn met de ontwikkelingen in wet- 
en regelgeving, normering en de 
bouwpraktijk, via een onafhankelijk 
kennisplatform te gaan informeren 
over de nieuwste inzichten op het 
gebied van de brandveiligheid van 
gevels.

Ontwikkeling NPR
NEN is bezig met de ontwikkeling 
van een richtlijn voor testen op 
(middel)grote schaal die de brand-
veiligheid van gevels kunnen vast-
stellen. De Nederlandse Praktijk-
richtlijn (NPR) gaat aansluiting 
 zoeken met de beoogde veiligheids-
niveaus. Deze NPR wordt ontwik-
keld naar aanleiding van het rapport 
‘Advies naar aanleiding van het 
Grenfell Tower Inquiry Phase 1 
Report’ van de Adviescommissie 
Toepassing en Gelijkwaardigheid 
Bouwvoorschriften (ATGB), waarin 
aanbevelingen zijn geformuleerd 
om branduitbreiding via de gevel in 
te perken.

Eén van de aanbevelingen van de 
ATGB is, om in afwachting van de 
Europese normalisatie, een NPR op 
te stellen voor gevelbrandtesten op 
(middel)grote schaal die de brand-
veiligheid van gevels beter kunnen 
vaststellen dan de gangbare klasse-
ring volgens NEN-EN 13501-1. Ter-
wijl een grootschalige Europese 
testmethode wordt ontwikkeld, vul-
len verschillende landen de over-
gangsperiode in met bestaande 
regelgeving en/of aanpassingen 
aan testmethoden. In Nederland 
wordt hiervoor deze NPR ontwik-
keld.

Beoogde veiligheidsniveaus
De NPR gaat aansluiting zoeken 
met de beoogde veiligheidsniveaus. 
Daarnaast zal de NPR ingaan op 
representatieve opbouw van de 
proefstukken, de criteria voor klas-
sering en het geldigheidsgebied van 
de testresultaten, voor zover dat in 
de betreffende normen niet duidelijk 
of niet volledig is beschreven. Ook 
zal in de NPR aandacht zijn voor de 
aansluiting van de testresultaten op 
de beoogde veiligheidsniveaus.

Nader informatie:
www.nen.nl

NEN is bezig met 
de ontwikkeling 
van een richtlijn 
voor testen op 
(middel)grote 
schaal die de 
brandveiligheid 
van gevels kunnen 
vaststellen.

FSC Friday 
wordt FSC 
week
UTRECHT - ‘Kies voor bossen. 
Kies voor FSC’. Dat is het thema 
van de FSC-campagne in de week 
van 24 tot en met 30 september. 
De campagne is bedoeld om de 
consument bewust te maken van 
verantwoord bosbeheer en ver-
antwoorde consumptie.

Voorheen bekend als FSC Friday, is 
dit jaar de duur van de campagne 
uitgebreid naar een week. Daarom 
is de campagnenaam vanaf nu FSC 
Forest week. De inhoud is zoals 
altijd gefocust op duurzaamheids-
kwesties in het bos. Er worden 
allerlei communicatiemiddelen ont-
wikkeld, zoals bewerkbare afbeel-
dingen, video’s, social media posts 
en drukbestanden Bedrijven kun-
nen dus volop meedoen om het 
belang van FSC onder de aandacht 
te brengen en aan te geven wat hun 
rol daarbij is. 

Nadere informatie: nl.fsc.org

Nationale Houtbouwprijs 2022
ALMERE - De inschrijving voor de 
Nationale Houtbouwprijs 2022 is 
gesloten. De jury gaat zich nu bui-
gen over de aangeleverde projec-
ten. Op de site van Het Houtblad 
kan het publiek een keuze maken 
voor het, in hun ogen, beste pro-
ject. 

Bedrijven, architecten ingenieurs-
bureaus of anderen die een opval-
lend, technisch interessant of voor-
uitstrevend project in houtbouw 
hebben gerealiseerd konden zich 

tot 1 september inschrijven. Het 
doel van de Nationale Houtbouw-
prijs is om het bouwen met hout in 
Nederland te stimuleren. 

De Nationale Houtbouwprijs 
beloont projecten. Iedereen mag 
een houtbouwproject indienen. Een 
deskundige jury selecteert, nomi-
neert en kent vijf awards toe. De 
Nationale Houtbouwprijzen worden 
uitgereikt tijdens De Houtdag,  
15 november, in TivoliVredenburg in 
Utrecht. De Nationale Houtbouw-

prijs 2022 wordt gesponsord door 
PEFC en Leegwater.
Er zijn drie categorieën voor de 
Nationale Houtbouwprijs 2022: 
Zakelijke houtbouw, Particuliere 
houtbouw, Seriematige houtbouw. 
Daarbij zijn er nog twee awards te 
winnen: zo is er een Overall juryprijs 
voor het beste houtbouwproject 
van Nederland volgens de jury. En 
de tweede prijs is een Publieksprijs 
voor het beste houtbouwproject 
van Nederland volgens het aantal 
stemmen op de website.

PEFC 
schorst 
PEFC 
Rusland
WAGENINGEN - Het Russian 
National Voluntary Forest Certi-
fication System (FCR) is in over-
leg met PEFC Rusland geschorst 
door de PEFC International 
Board. De schorsing is geldig tot 
in ieder geval 31 december 2022.

De schorsing is bedoeld om in het 
licht van de huidige politieke situa-
tie een succesvolle langdurige 
samenwerking te behouden om 
met PEFC Rusland duurzaam bos-
beheer in de Russische Federatie 
te ondersteunen.

Certificaten die zijn afgegeven aan 
het Russische National Voluntary 
Forest Certification System (FCR) 
worden vanaf 11 augustus 2022 
niet langer erkend door PEFC. Dit 
geldt voor zowel bosbeheer- als 
Chain of Custody-certificaten. 
Gecertificeerde organisaties 
mogen daarom geen PEFC-claims 
en het PEFC-label gebruiken en 
kunnen materiaal niet als PEFC-
gecertificeerd verkopen.
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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



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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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

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

Repareer noesten 
binnen 1 minuut 

met Houtfix

houtfixbenelux.nl
+31(0) 547 820 996

HK25 24

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

COMPROMISLOZE KWALITEIT 
VOOR ALLE VEREISTEN

VRAAG NU 
UW SPECIALE
AANBIEDING 

AAN!
0342 413144

Zoekt u naar een vlak-vandikte die uitstekende schaafresultaten levert 
en voortreffelijk bedieningscomfort biedt? Dan bent u bij de Felder 
AD 951 aan het juiste adres. De massieve, geribde vlakschaaftafel 
en een geleiding van de vandiktetafel op 4 schroefassen zorgen 
voor de hoogste stabiliteit.

Vlak-vandikteschaafmachine AD 951
- Schaafbreedte: 510 mm
- Lengte vlakschaaftafel: 2.250 mm (4.250 mm)
- Vandiktehoogte: 3–254 mm
- Aanvoersnelheid: traploos verstelbaar 4–16 m/min
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Industrieel gereedschap, CNC machines, precisie slijptechniek, 
aggregaten & afzuigtechniek
voor de hout-, metaal-, kunststof-, aluminium- en composiet verwerkende industrie

H
K2

2 4
8

ADVERTENTIE

AGENDA 2022

ACTUEEL ACTUEEL

EXCURSIE

 t/m 17 september14
 AGROTECHNIEK EN 

 GROENTECHNIEK HOLLAND
 Beursterrein Biddinghuizen
 www.fedcomfairs.nl

 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
 

MILIEU

DELFT - De internationale norm voor tillen en dragen – NEN-ISO 11228-1:2003 - is herzien. 
Aan de herziening hebben experts uit vijftien verschillende landen meegewerkt. De 
herziening is tot stand gekomen onder begeleiding van een Nederlandse voorzitter en onder 
secretariaat voering van NEN. In de norm staan onder andere grenswaarden voor tillen in 
samenhang met het aantal keren dat je tilt en de tilafstand. Het is een hele concrete norm 
die direct toepasbaar is in de praktijk.

De nieuwe norm NEN - ISO 
11228-1:2021 beschrijft vijf 
stappen voor het opstellen 
van een risicoanalyse. Hier-

voor wordt gebruik gemaakt van de 
NIOSH methode. De belangrijke wijzi-
gingen die zijn aangebracht hebben 
betrekking op de manier van beoorde-
len van tillen, neerzetten en dragen. 
Neerzetten wordt voortaan gezien als 
beweging en wordt er onderscheid 
gemaakt in herhaald tillen. Met de 
herziene versie van deze norm won-
nen Aleid Ringelberg – voorzitter 
normcommissie – en haar collega’s 
onlangs de NIOSH Bullard-Sherwood 
Research to Practice Award. “NIOSH 
is een gerespecteerd instituut op het 
gebied van occupational health. De 
prijs werd vooral toegekend vanwege 
het overbrengen van kennis naar de 
praktijk”, aldus Ringelberg.

iv@nen.nl.

Bruynzeel versterkt 
directie 
PANNINGEN - Bruynzeel Storage 
Systems, marktleider in Europa 
in ruimtebesparende mobiele 
opslagsystemen, versterkt haar 
directie met de benoeming van 
Ibrahim Bayram (49) als Chief 
Financial Officer (CFO) en 
Gideon Dexel (44) als Chief 
 Commercial Officer (CCO).

Met de benoemingen wil Bruyn-
zeel invulling geven aan de 
gewenste versnelling van de inter-
nationale groeistrategie. Het 
bedrijf wil de komende jaren 
 inspelen op de grote internationale 
vraag naar ‘footprint reduction’ en 
duurzame opslagsystemen. 
Gebouwen zijn wereldwijd verant-
woordelijk voor 40 procent van de 
jaarlijkse CO2-uitstoot volgens de 
VN¹. Met de duurzame en slimme 
mobiele opslagsystemen van 
Bruynzeel kan de CO2 footprint 
van een gebouw drastisch worden 
gereduceerd. De marktvraag 
groeit sterk en Bruynzeel wil de 
komende jaren doorgroeien naar 
een omzetniveau van meer dan 
100 miljoen euro. 

Over Bruynzeel Storage Systems
Bruynzeel Storage Systems is 
marktleider op de Europese markt 
voor innovatieve en ruimtebespa-
rende mobiele opslagsystemen. 
Het is Bruynzeels missie om orga-
nisaties wereldwijd te ondersteu-
nen bij het verminderen van hun 

CO2 voetafdruk. Bruynzeel, zelf 
klimaatneutraal in de eigen 
bedrijfsvoering, is in staat om 
wereldwijd mobiele opslagsyste-
men te leveren die de hoogste 
 footprint reductie combineren met 
de meest innovatieve functionali-
teit en veiligheid voor gebruikers 
en objecten. Bruynzeel helpt deze 
organisaties hun ruimte op de 
meest efficiënte en effectieve 
manier te gebruiken. Minder 
 beno digde ruimte betekent minder 
kosten en heeft een enorme posi-
tieve impact op de ecologische 
voetafdruk. 

Sinds medio 2021 is Bruynzeel 
weer in Nederlandse handen en 
heeft participatiemaatschappij 
Gilde Equity Management (GEM) 
een meerderheidsbelang. Met de 

VHC-excursie 2022 ‘Noord-Brabant’
AMSTELVEEN - Na 2 jaar uit-
stel in verband met de corona 
pandemie is de Vereniging 
van HoutconstructeursVHC er 
dit jaar weer in geslaagd om 
een excursie naar interes-
sante projecten te organise-
ren. De excursie, zoals 
gepland in 2021, bleek niet 
meer uitvoerbaar te zijn in 
verband met diverse aange-
paste maatregelen.

Deze keer gaan de deelnemers 
op vrijdag 23 september 2022 
naar ‘Noord-Brabant’. De excur-
sie begint om 9 uur met koffie 
en gebak in Hotel ’Van der Valk’ 
in Vught. Na de koffie gaat het 
gezelschap eerst langs het 
Brabantia Design Center in 
Valkenswaard. De volgende 
stop staat gepland bij Rufast 
b.v. in Nieuwkuijk om daarna en 
kijkje te nemen bij de nieuw-

bouw van het Houtlaborato-
rium in Nieuwkuijk. De vol-
gende stop staat gepland bij De 
Nieuwe Schuur in Herpt.
Daarna volgt een wandeling 
over het ‘Halve zolenpad’in de 
nabijheid van ‘s-Hertogen-
bosch. Dan volgt Nieuwbouw 
Weener XL in ‘’s-Hertogen-
bosch, waarna de dag wordt 
afgesloten bij KW1C in ‘’s-Her-
togenbosch.

Bij twee projecten, welke nog in 
aanbouw zijn, zijn helmen en 
veiligheidsschoenen verplicht. 
Schoenen, voorzien van dikke 
zolen, voldoen. Voor wie in het 
bezit is van een bouwhelm, 
wordt verzocht deze mee te 
nemen. De VHC zorgt eveneens 
voor bouwhelmen.
Deelnemers worden verzocht 
zich aan te melden via het 
inschrijfformulier op de web-

site. De bijdrage in de kosten 
bedraagt 75 euro per persoon. 
De betaling moet vooraf 
geschieden, ter voorkoming 
van onnodige administratieve 
werkzaamheden achteraf. 

Aanmelden kan via de web-
site:
www.verenigingvanhoutcon-
structeurs.nl

Een boom voor elke werknemer 
DE MEERN - Ter ere van Wereld 
Milieudag heeft Xerox de samen-
werking aangekondigd met de 
Arbor Day Foundation om bijna 
23.000 bomen te planten. Dat is één 
voor elke Xerox-werknemer Xerox 
draagt zo bij aan de wereldwijde 
inspanningen van de non-profit 
organisatie op het gebied van her-
bebossing. Tegelijkertijd worden 
Xerox’ werknemers voorgelicht over 
hoe zij een betekenisvol verschil 
kunnen maken voor het milieu. 

Het partnerschap valt samen met de 
aandacht die dit jaar op Wereld Mili-
eudag wordt besteed aan de voort-

zetting van het VN-decennium voor 
het herstel van ecosystemen, een 
wereldwijde missie om miljarden hec-
tares, van bossen tot landbouwgrond, 
nieuw leven in te blazen. “Partners als 
Xerox helpen ons de schaal te berei-
ken die nodig is om met bomen een 
betekenisvolle impact te hebben”, 
aldus Dan Lambe, CEO van de Arbor 
Day Foundation. “Om een verschil te 
maken zijn er organisaties nodig van 
alle soorten en maten die de handen 
ineenslaan.” 

De Arbor Day Foundation heeft zich 
de afgelopen 50 jaar ingezet om bijna 
500 miljoen bomen te planten door 

middel van inspanningen die wereld-
wijd de bossen en gemeenschappen 
die dat het hardst nodig hebben, ver-
beteren.

De herbebossingsinspanningen zul-
len plaatsvinden in Brits-Columbia, 
Canada; Eglin Air Force Base, Florida.; 
Community Forest Trust, Verenigd 
Koninkrijk; en Accion Andia, Andesge-
bergte. 

Nadere informatie: 
arborday.org. 

 t/m 4 november 20221
 HOUT PRO+

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

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

 BOUWBEURS 2023
 Jaarbeurs Utrecht
 www.bouwbeurslive.nl
 
 t/m 25 mei 202323

 HOUTBOUW
 Brabanthallen, Den Bosch
 www.houtbouwbeurs.nl

De nieuwe norm NEN-ISO 11228-1:2021 beschrijft vijf stappen voor het opstellen van een 
risicoanalyse.

Norm voor tillen en 
dragen herzien

Bruynzeel Storage Systems, versterkt 
haar directie met de benoeming van 
Ibrahim Bayram als Chief Financial 
Officer (CFO) en Gideon Dexel als  
Chief Commercial Officer (CCO).

steun van Gilde kan Bruynzeel de 
uitvoering van haar internationale 
groeistrategie versnellen door in 
bestaande en nieuwe geografi-
sche markten te groeien, nieuwe 
veelbelovende segmenten te ont-
wikkelen en de toonaangevende 
positie op het gebied van duur-
zame producten en processen ver-
sterken. Acquisities in belangrijke 
geografische gebieden en seg-
menten maken deel uit van de 
groeistrategie. Bruynzeel wil de 
komende jaren doorgroeien naar 
een bedrijfsomzet van meer dan 
100 miljoen euro. Bruynzeel 
boekte vorig jaar een omzet groei 
van 24 procent tot ruim 70 miljoen 
euro omzet en een nettowinst van 
7 miljoen euro.

5DE HOUTKRANT  VRIJDAG 9 SEPTEMBER 2022



WWW.KAMP.NL
Machines voor de houtbewerkende industrie    Bel 053-5382437    info@kamp.nl
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De deurromp 
welke je tijd en geld 
bespaart.

+31 (0)24 399 95 55  |  info@deurenopmaat.nl  |  Industrieweg 25, 6562 AP Groesbeek

DEURENOPMAAT.NL

Waarom zou je nog een plaat kopen als je ook een 
deurromp kunt bestellen inclusief alle machinale 
bewerkingen.

De deurromp wordt volledig geconfi gu reerd 
volgens jouw wensen en je kan geheel voorbereid 
aan de afwerking beginnen!

Waarom zou je nog een plaat kopen als je ook een 

volgens jouw wensen en je kan geheel voorbereid 

BESTEL SIMPEL 
EN SNEL OP

DEURENOPMAAT.NL

Kegro levert de romp, 
jij doet de afwerking!

 Kies een model 
 deurromp

 Confi gureer de romp met de 
bewerkingen naar keuze

 Voeg losse verkoop (weldorpels 
en glaslatten naar keuze) toe

 Bestel de deurrompen

 Wij produceren de romp en 
leveren deze met een korte 
doorlooptijd bij je af

 Alle machinale bewerkingen 
zijn gedaan en je hoeft de deur 
alleen nog maar af te maken

 6 jaar garantie op constructie- 
en materiaalfouten.

Deurframe van extra breed, 
geoptimaliseerd, hardhout

Zeer goed isolerende BioBased 
PUR geïnjecteerde kern. Densiteit 
85kg/m³

Medite Tricoya©

Extreme dekplaten

Lijnvormige stabilisatiestijl

HK24 36

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

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

ACTUEEL

ACTUEEL

Boek over bos
WAGENINGEN - De Algemene Vereniging Inlands Hout 
(AVIH) i bestaat 70 jaar en dit is aanleiding om de Neder-
landse bos- en houtsector eens flink onder de aandacht te 
brengen. Dat gebeurt aan de hand van een boek met daarin 
het verhaal van het bos, het hout en de mensen die in het 
bos werken.

Excursie Klimaatslimme boomsoorten & herkomsten
WAGENINGEN - Stichting Probos 
organiseert samen met Staatsbos-
beheer, het Centrum voor Geneti-
sche Bronnen (CGN) en de Bos-
groep Midden Nederland de excur-
sie ‘Klimaatslimme boomsoorten & 
herkomsten’. De excursiemiddag is 
vooral bedoeld voor bosbeheerder 
die betrokken zijn bij toekomstbe-
stendig bosbeheer.

In recente jaren hebben klimaat-
slimme boomsoorten en herkomsten 
veel aandacht gekregen. Echter, niet 
alle boomsoorten en herkomsten zijn 
geschikt of gewenst voor elke locatie. 
Tijdens de excursie wordt gekeken 
naar de afwegingen die komen kijken 
bij het maken van een keuze om 
nieuwe boomsoorten of herkomsten 
te introduceren. Deelnemers kunnen 
kennis opdoen over enkele klimaat-

slimme boomsoorten en de opzet 
van proefvelden. 

Programma
Het programma start met twee korte 
presentaties door het Centrum voor 
Genetische Bronnen Nederland 

(CGN) en Staatsbosbeheer/Stichting 
Probos. Hierbij wordt ingegaan op 
minder bekende en voor Nederland 
nieuwe boomsoorten. Verder wordt 
ingegaan op inheemse en ingebur-
gerde soorten, waaronder beuk, in 
relatie tot droogte en andere effecten 

van klimaatverandering.
In het tweede deel van de middag 
bezoeken de deelnemers in kleine 
groepen twee herkomstenproeven op 
de Dorschkamp: de herkomstenproef 
beuk en de nieuwe proefaanplant met 
de minder bekende boomsoorten 
atlasceder, elsbes en tamme kas-
tanje. Natuurlijk is hier volop ruimte 
voor discussie en uitwisseling van 
ervaring over welke afwegingen een 
bosbeheerder maakt bij de keuze 
voor het wel of niet introduceren van 
nieuwe (inheemse) soorten of her-
komsten. De dag wordt afgesloten 
met een plenaire terugkoppeling en 
gezamenlijk drankje in het bos na 
afloop.

Wanneer en waar
Er zijn twee excursiemiddagen waar-
uit gekozen kan worden: dinsdag mid-

dag 27 september en vrijdag middag 
7 oktober 2022. De middag begint in 
Gaia op de campus van de Wagenin-
gen University & Research (WUR): 
Droevendaalsesteeg 3, Gebouwnum-
mer 101 te Wageningen. Het tweede 
deel van de middag vindt plaats op 
de Dorschkamp bij Wageningen.
Het programma duurt van 13:00 tot 
16:30.

Kosten en aanmelden
Deelname aan de excursie is koste-
loos. Om voor iedereen zoveel als 
mogelijk uit deze dag te halen is de 
groepsgrootte bepaald op maximaal 
veertig deelnemers per excursie. Bij 
te weinig aanmeldingen komt een 
excursiemiddag te vervallen.

www.probos.nl

DEN HAAG - Omdat glas bijna volle-
dig gerecycled wordt, daalde de 
milieu-impact hiervan aanzienlijk 
de afgelopen jaren. De Vakgroep 
GLAS van Bouwend Nederland liet 
daarom nieuwe berekeningen 
maken van de diverse samenstellin-
gen van isolatieglas en paste de 
productkaarten aan. De milieube-
lasting van standaard isolatieglas 
daalde bijvoorbeeld met maar liefst 
45 procent. De nieuwe waarden zijn 
nu opgenomen in de Nationale 

 Milieudatabase. Hiermee is een 
grote stap gezet om meer glas te 
kunnen gebruiken in gebouwen.

“De glassector zette grote stappen in 
het verduurzamen van het productie-
proces. Hierdoor is de uitstoot aan-
zienlijk verlaagd,” benadrukt Cor Wit-
tekoek, secretaris van de Vakgroep 
GLAS bij Bouwend Nederland. “Deze 
nieuwe cijfers geven partijen als 
architecten en aannemers de moge-
lijkheid om met glas de milieu-impact 
van gebouwen te verlagen. Isolatieg-
las is een belangrijk product om 
gebouwen verder te verduurzamen, 
het energieverbruik terug te dringen 
en te zorgen voor een gezond binnen-
klimaat. Vervang daarom alle oude 
data en gebruik de nieuwe product-
kaarten zoals beschikbaar in de 
 Nationale Milieudatabase.” 

Glasheldere verbeteringen
Dat de glassector flinke stappen 
heeft gezet zie je bijvoorbeeld terug 
bij standaard isolatieglas. In de oude 
berekening had dit type glas een mili-
eukostenindicator (MKI) van 7,295, in 
de nieuwe berekeningen werd dit 
teruggebracht naar 4,44. De MKI van 
triple glas ging met bijna 30% terug 
van 9,474 naar 7,00. De MKI vat alle 
milieueffecten samen in één score en 
wordt uitgedrukt in euro’s.

Double check 
Bouwend Nederland gaf SGS de 
opdracht om de nieuwe berekeningen 
te maken. Zij deden een representa-
tief onderzoek bij grote fabrikanten 
en vroegen productgegevens op van 
het glas. SGS actualiseerde de 
milieu-impact en maakte nieuwe 
 productkaarten. Om zeker te zijn dat 
de berekeningen kloppen, worden 

Is grootschali-
ge aanplant 
van Tamme 
Kastanje nu 
wel of geen 
goede keuze. 
Tijdens de 
excursie wordt 
hier nader op 
ingegaan. 

Omdat glas bijna volledig gerecycled 
wordt, daalde de milieu-impact hiervan 
aanzienlijk de afgelopen jaren.

Natuurlijk zijn afzuiginstallaties zeer effectief om 
stof en materiaal bij de bron af te zuigen. Maar dit  
is niet in alle gevallen de meest praktische oplossing 
en soms zelfs behoorlijk kostbaar.  
Het UMID nevelsysteem kan een goed alternatief  
of aanvulling zijn, zeker daar waar afzuigen aan  
de bron lastig is. Zodoende wordt een gezond en 
prettig werkklimaat bereikt.

STOFBESTRIJDING MET HET  
UMID NEVELSYSTEEM

Ga naar vdlindustrialproducts.com
KRACHT DOOR SAMENWERKING

•  Unieke gepatenteerde  
VDL UMID nozzle 

•  Laag energieverbruik  
door lage druk 

•  Minimaal waterverbruik 
•  Geen nattigheid

ADVERTENTIE

AVIH heeft een boek uitgebracht met daarin het verhaal van het bos, 
het hout, maar vooral van de mensen die in het bos werken.

Sterk verlaagde milieu belasting isolatieglas
opgenomen in Nationale Milieudatabase

berekeningen altijd door een tweede 
partij bekeken. Onlangs gaf LBP Sight 
een positieve review van de bereke-
ningen.

Productkaarten online beschikbaar
De nieuwe productkaarten van de 
diverse samenstellingen van isolatie-
glas zijn vanaf heden opgenomen in 

de Nationale Milieudatabase. De pro-
ductkaarten zijn categorie 2 kaarten, 
wat wil zeggen dat deze data onaf-
hankelijk van leverancier- en merk 
zijn. Wij verwachten hiermee dat 
 (isolatie)glas zijn belangrijke functie 
in gebouwen zal vergroten. Bouwend 
Nederland zorgt ook dat gegevens 
van bijvoorbeeld asfaltproducten 
 up-to-date blijven. 

De achterliggende motivatie is, 
dat wij in Nederland alle 
reden hebben om trots te zijn 
op ons bos en op het hout 

dat uit ons bos geoogst wordt, zo 
stelt de branchevereniging. Bos en 
hout zijn erg geliefd: de populariteit 
van bos is enorm, met een extra piek 
in de afgelopen twee jaar. Bovendien 
is een tafel met een massief houten 
boomstamblad een geliefd meubel-
stuk. En wat te denken van een een 
Douglashouten tuinhuis? Er is nog 
wat minder begrip voor het feit dat je 
zonder in het bos te oogsten geen 
hout hebt. De AVIH meent dat vooral 
helder en zonder poespas laten zien 
wat er in het bos gebeurt, echt bij-

draagt aan begrip voor houtoogst bij 
het Nederlandse publiek.

Daarom heeft de AVIH een boek uit-
gebracht met daarin het verhaal van 
het bos, het hout, maar vooral van de 
mensen die in het bos werken. De 
oogst van hout is immers al eeuwen-
lang een mooi voorbeeld van hoe de 
mens duurzaam gebruik maakt van 
de natuur. Houtoogst en bosbeheer 
zijn vooral mensenwerk, sterker nog: 
vakwerk voor professionals. In het 
boek van de AVIH vertelt de organisa-
tie het verhaal.

Nadere informatie:
www.avih.nl
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TUBRO is leverancier en producent van afzuig-, verbrandings-
installaties, briketpersen, houtschredders, silo’s, schuurtafels en 
spuitwanden voor de verwerking van restmateriaal. Voor milieu-
technische installaties bent u bij Tubro aan het juiste adres.

HK0853

HK24 73

360°Ruimtecomfort

Innovatief beslag, 
dat hout met de 
toekomst verbindt.

Duurzame raam- en deursystemen 
die perspectief bieden.
Hout is meer dan materiaal. Voor veel mensen creëert het een duurzame, 
authentieke perfectie. Een mening die we al meer dan een eeuw delen. 
Daarom ontwikkelen we innovatieve oplossingen met liefde voor details. 
Met productie-geoptimaliseerd TITAN-beslag dat automatisch toleranties 
compenseert, moderne KFV-meerpuntssluitingen voor deuren in een 
efficiënt modulair systeem en baanbrekende oplossingen voor een smart 
home. Profiteer van onze veelzijdige expertise in hout, geniet van het 
ruimtecomfort van morgen: www.siegenia.com/nl/houtoplossingen

HK24 98

Schrijf u in voor de nieuwsbrief op dehoutkrant.nl
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PRODUCTNIEUWS

OVERNAMETECHNIEK

Bij het ontwerp is uitgegaan 
van de afwerkingskwaliteit en 
vorm van de ramen, terwijl 
eco-duurzaamheid vooral te 

maken heeft met de manier waarop 
ze worden vervaardigd. Om de pro-
ductiesnelheden en flexibiliteit te opti-
maliseren, is het essentieel om veel 
aandacht te besteden aan de con-
structieve eigenschappen van de 
machine. 

Op basis van alle informatie en kennis 
die het bedrijf in het verleden heeft 
opgedaan, is het dus in staat geweest 
om een nieuwe bewerkingscel voor 
ramen en deuren te ontwikkelen, de 
SCM Windorflex. Volgens de cam-
pagne ‘Spread your wings wi th 
Windorflex & future proof your win-
dows production’ is de machine een 
innovatieve en hightech oplossing 
voor het maken van kozijnen, onge-
acht het type.
Windorflex heeft een vaste portaal-
structuur die hoge bewerk ings -

snelheden mogelijk maakt en tegelij-
ker ti jd de beste nauwkeurigheid 
garandeert. De configureerbaarheid 

van de bewerkingsunits met 4- en 
5-assige elektrospindels, maakt het 
mogelijk om alle noodzakelijke bewer-

kingen uit te voeren voor de productie 
van complete vensters. Het afwisse-
lende gebruik van de twee freeseen-
heden verkort de cyclustijd: terwijl de 
ene eenheid werkt, voert de andere de 
gereedschapswisseling uit.

De innovatieve automatische werkta-
fel is uitgerust met speciale klemmen 
voor het constant vasthouden van de 
werkstukken. Het is mogelijk om één 
tot vier werkstukken achter elkaar te 
verwerken. Dankzij de modulaire 
opbouw van de werktafel kunnen drie 
werkstuklengtes worden beheerd: 
3500, 4500, 6000 millimeter. De her-
positionering van het werkstuk, van 
de bewerking aan de binnenzijde naar 
de buitenzijde, is direct tussen de 

klemmen, zonder dat er extra appara-
ten nodig zijn, om een uitstekende 
afwerkingskwaliteit te garanderen.

Nog een voordeel: de automatische 
laad- en lossystemen van de werk-
stukken, waardoor de machine auto-
noom kan werken, zonder de continue 
input van de operator. Deze systemen 
zijn verkrijgbaar in twee oplossingen: 
met laad-/losbank of met een antro-
pomorfe robot die de ruwe elementen 
oppakt en de afgewerkte werkstukken 
op speciale karren lost.

De exc lus ieve Maestro act ieve 
raamsoftware, speciaal ontwikkeld 
voor de besturing en programmering 
van Windorflex, kan voldoen aan alle 
eisen met betrekking tot de productie 
van ramen en deuren, mede dankzij 
Maestro connect, het SCM IoT-sys-
teem.

Nadere informatie:
www.scmgroup.com/nl

Arvas neemt 
Alindus over
VEGHEL - Het Veghelse 
bedrijf Arvas, specialist op 
het gebied van onder 
andere werkhandschoe-
nen, tapes, kleding, non-
paint artikelen en (textiel)
transfers, breidt haar acti-
viteiten uit naar België 
door de overname van 
Alindus. De activiteiten 
van Alindus worden zelf-
standig vanuit Aalst, 
onder eigen naam voort-
gezet.

Alindus is de exclusieve 
importeur van Showa werk-
handschoenen in België en 
specialist op het gebied van 
persoonlijke beschermings-
middelen en werkkleding. 
De activiteiten en markten 
van Alindus en Arvas slui-
ten naadloos op elkaar aan. 
Met deze overname ont-
staat een sterke organisatie 
voor de exclusieve distribu-
tie van Showa werkhand-
schoenen in de Benelux.

Alindus en Arvas leveren 
uitsluitend aan wederverko-
pers een topassortiment 
van A-merken. De activitei-

ten van Alindus worden met 
het voltallige team vanuit 
Aalst verder voortgezet. 
Voor de klanten wijzigt er 
dus niets. De samenwer-
king met het bedrijf blijft 
bestaan zoals die nu is, met 
dezelfde bekende contact-
personen, service en kwali-
teit. Deze uitbreiding past 
binnen de strategie en 
ambitie van Arvas en Alin-
dus om verder te groeien 
binnen Europa en A-merken 
toegankelijk te maken voor 
de professionele markt.
www.arvas.com

Op zoek naar de grenzen
VELP - In een kunstwerk van 
hout, dat onlangs op het ter-
rein van ingenieursbureau 
ABT in Velp is onthuld, zijn 
HECO-Topix-plus schroeven 
gebruikt om de 220 houten 
onderdelen met elkaar te ver-
binden. Het trechtervormige 
kunstwerk is ontworpen door 
een team van engineers van 
ABT en gemaakt van Neder-
lands larikshout. Hoe fraai 
het kunstwerk - dat de naam 
‘De Houtkroon’ gekregen 
heeft - ook is; eigenlijk is het 
bouwwerk een experimenteel 
proefmodel om de grenzen 
van houtconstructies te ver-
kennen.

“Zowel het ontwerp van de 
constructie als de fabricage en 
de montage van de onderde-
len waren bedoeld om meer 
inzicht te krijgen in de moge-
lijkheden van het maken van 
complexe houtconstructies”, 
legt Chris van der Ploeg uit. Hij 
is structural engineer bij ABT, 
een ingenieursbureau dat zich 
bezighoudt met engineering, 
constructies, civiele techniek, 
bouwkunde, bouwfysica en 
installatietechniek. Het richt 
zich op alle onderdelen van het 
bouwproces; van initiatief naar 
ontwerp tot uitvoering en 

exploitatie. Ook Adviesbureau 
Lüning (onderdeel van Ooster-
hoff en een zustermaatschap-
pij van ABT), dat zich volledig 
toelegt op de houtbouw, was 
bij het project betrokken. “Wij 
adviseren steeds meer over 
houtbouwprojecten en door 
hun groeiende populariteit wil-
den we ervaring opdoen door 
te experimenteren met de 
engineering, de productie en 
de montage van complexe 
constructies”, verduidelijkt Van 
der Ploeg. “Ons doel was echt 
de grenzen van de mogelijkhe-
den te onderzoeken. Com-
plexer dan dit kan het in de 
houtbouw eigenlijk niet.”

Het resultaat is een trechter-
vormig houten kunstwerk van 
3,5 meter hoog en 7,5 meter 
breed, dat op een betonnen 
sokkel is verankerd. De con-
structie bestaat uit 74 driehoe-
ken met 49 unieke elementen 
van schillende afmetingen. In 
het kunstwerk zijn 220 houten 
balkjes verwerkt, die met 
behulp van 2.800 HECO-Topix-
plus houtschroeven met elkaar 
verbonden zijn.
 
Ter voorbereiding van de ver-
bindingen waren alle schroef-
gaten in de balkjes tot 3 centi-

meter diep voorgeboord. Dat 
was nodig omdat sommige 
schroeven in een moeilijke 
hoek ingedraaid moesten wor-
den; vooral bij complexe 
knooppunten. Er zijn knoop-
punten in het bouwwerk met 
wel vijftig schroeven, die 
elkaar niet mochten raken. Dat 
voorboren gebeurde trouwens 
volledig automatisch. Het 
kunstwerk was ontworpen in 
het 3D-ontwerpprogramma 
Rhino Grasshopper en met de 
3D-modellen uit het pro-
gramma werd de CNC-
machine van Timmerfabriek 

Visser in Zaandam aange-
stuurd, die alle balken exact op 
maat en met de voorgeboorde 
schroefgaten produceerde. 
De schroeven voor het kunst-
werk zijn door HECO-Schrau-
ben gesponsord. “Het is niet 
toevallig dat we bij HECO uit-
kwamen”, zegt Van der Ploeg, 
“want HECO heeft in de hout-
bouw een uitstekende reputa-
tie. Het ontwerp van de 
schroeven maakt een snelle 
en zeer nauwkeurige verwer-
king mogelijk en garandeert 
een krachtige verbinding.”

De 220 houten balkjes zijn met behulp van 2.800 HECO-Topix-plus 
houtschroeven met elkaar verbonden.

Nieuwe bewerkingscel voor de 
productie van ramen en deuren

WORMERVEER - Productie optimaliseren door een hoge flexibiliteit en toch uitstekende 
afwerking te behouden: dit zijn de sterke punten van de nieuwe SCM automatische cel, 
ontworpen om in één oplossing alle noodzakelijke bewerkingen voor de productie van 
ramen en deuren uit te voeren.

De Windorflex is een high-tech 
oplossing voor het maken van 
kozijnen, ongeacht het type. 

De innovatieve automatische werk-
tafel is uitgerust met speciale klem-
men voor het constant vasthouden 
van de werkstukken.
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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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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

Scoor GROENE punten 
met             schroeven! NIEUWE

DUURZAME
VERPAKKING

FASTENERS WITH THE GREEN POINTS
HK23 43

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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HK2475
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ECONOMIE

ACTUEEL ACTUEEL

De Conjunctuurklok is een 
hulpmiddel voor het bepalen 
van de stand en het verloop 
van de Nederlandse conjunc-

tuur. In de Conjunctuurklok komt vrij-
wel alle belangrijke economische 
informatie samen die het CBS tijdens 
de afgelopen maand en het afgelopen 
kwartaal heeft gepubliceerd. Het con-
junctuurbeeld volgens de Conjunc-
tuurklok betreft een macro-econo-
misch beeld en het gaat niet in gelijke 
mate op voor alle huishoudens, bedrij-
ven of regio’s. 

Consumenten/producenten 
Het vertrouwen van consumenten 
daalde in augustus 2022 verder naar 
het laagste niveau ooit. Het consu-
mentenvertrouwen lag ver onder het 
gemiddeld van de afgelopen twintig 
jaar. Het vertrouwen van producenten 
was in augustus minder positief dan 
in juli, maar lag boven het langjarig 
gemiddelde. In juni 2022 hebben con-
sumenten 5,2 procent meer besteed 
dan in juni 2021. Ze gaven meer uit 
aan diensten, maar minder aan goe-
deren. De groei is minder groot dan in 
de voorgaande maanden van 2022. 

Het volume van de goederenexport 
was in juni 3,8 procent groter dan in 
juni 2021. Een maand eerder groeide 
de export met bijna 3 procent. Er wer-
den in juni vooral meer chemische 

producten en machines uitgevoerd. In 
juni 2022 was het volume van de 
investeringen in materiële vaste activa 
8,2 procent groter dan een jaar eerder. 
Dat komt vooral doordat meer is geïn-
vesteerd in vliegtuigen, schepen, 
woningen, gebouwen en machines. 

Groeiende productie
De gemiddeld dagproductie van de 
Nederlandse industrie was in juni 6,2 
procent hoger dan in juni 2021. De 
groei is lager dan in de voorgaande 
maanden.

Minder faillissementen
Het aantal failliet verklaarde bedrijven 

is gedaald. Er zijn in juli zestien bedrij-
ven minder failliet verklaard dan in 
juni. Het aantal uitgesproken faillisse-
menten is laag vergeleken met de 
per iode voor het u i tbreken van 
corona. 

Prijsstijgingen koopwoningen
Bestaande koopwoningen waren in 
juli 14,5 procent duurder dan een jaar 
eerder. In juni kwam de prijsstijging 
nog uit op 16,6 procent.

Uren, vacatures, werklozen
Werknemers en zelfstandigen werk-
ten in het tweede kwartaal van 2022 
in totaal ongeveer 3,7 miljard uur. Dat 

is, gecorrigeerd voor seizoensinvloe-
den, 2,6 procent meer dan een kwar-
taal eerder.

Eind juni stonden 467 duizend vacatu-
ren open, 16 duizend meer dan aan 
het eind van het eerste kwartaal. Dit is 
het achtste kwartaal op rij dat het 
aantal vacatures toeneemt. In twee 
jaar tijd is het aantal openstaande 
vacatures meer dan verdubbeld. Het 
aantal werklozen is in juli 2022 verder 
toegenomen tot 353 duizend. Dat is 
3,6 procent van de beroepsbevolking. 

Bbp groeit
Volgens de eerste berekening van het 

CBS, steeg het bruto binnenlands pro-
duct (BBP) in het tweede kwartaal van 
2022 met 2,6 procent ten opzichte 
van het eerste kwartaal. Het handels-
saldo (export minus import) en de 
investeringen droegen het meest bij 
aan de economische groei. Ook de 
consumptie door huishoudens had 
een positieve bijdrage. Ten opzichte 
van het tweede kwartaal van 2021 
was het bbp in het tweede kwartaal 
van dit jaar 5,3 procent groter. Vooral 
de consumptie van huishoudens, het 
handelssaldo en de investeringen 
droeg bij aan deze groei. De bijdragen 
van overheidsconsumptie was licht 
negatief. 

Woongroep 
dolblij met 
nieuwe 
veranda 
APELDOORN - Een groep mensen 
met een verstandelijke beperking 
samen in één huis. Hun ouders 
hebben jaren geleden het initia-
tief genomen om hier een veilige 
en prettig woonplek voor hen te 
realiseren. Op vrijdag 26 augus-
tus is die plek nóg fraaier gewor-
den. Stichting Hornbachhelpt 
bouwde in één dag een gloed-
nieuwe overdekte veranda in de 
tuin. De bewoners zijn dolblij met 
hun nieuwe buitenplek.

De klushanden van het vijfkoppige 
Hornbachhelpt-team in Apeldoorn 
jeukten om met het project voor de 
woongroep aan de slag te gaan. 
Marleen Bloemheuvel van de Horn-
bach-vestiging in Apeldoorn: “De 
voorbereiding nam best wat tijd in 
beslag. We moesten ontwerpen, 
materiaal bestellen, transport rege-
len en de betonnen poeren plaatsen 
waar de palen van de veranda ste-
vig op komen te staan. Dankzij al 
dat voorwerk en hulp van een paar 
ouders, is het gelukt om de hele 

veranda in één dag op te bouwen. 
Ook al was het flink buffelen om 
het bouwwerk van 3 x 5,5 meter 
neer te zetten, je weet waarvoor je 
het doet. De glunderende gezichten 
van de bewoners toen ze aan het 
eind van de dag voor het eerst hun 
nieuwe buitenplek zagen, ga ik 
nooit vergeten.”

Verschil maken voor een ander
Iets kunnen betekenen voor een 
ander is wat Marleen en haar 
 Hornbachhelpt-collega’s drijft. “Ik 
heb het gevoel dat dat in de huidige 
maatschappij steeds minder van-
zelfsprekend is. Ik ben er daarom 
trots op dat Hornbach wel belange-
loos tijd, ruimte en middelen vrij-

maakt om het verschil te maken 
voor een ander.” Dit project in 
 Apeldoorn is daar duidelijk in 
geslaagd. 

Over Stichting Hornbachhelpt
Stichting HORNBACHhelpt is een 
onafhankelijke stichting die als doel 
heeft samen te bouwen aan een 
mooie samenleving. Dat doet de 
stichting door maatschappelijke 
projecten die gebaat zijn bij bouw-, 
renovatie- en/of tuingerelateerde 
oplossingen, te ondersteunen met 
vrijwilligers en materialen. De stich-
ting met ANBI-status is opgericht in 
2017. Meer informatie over Horn-
bachhelpt is te vinden op: 
www.hornbachhelpt.nl.

Aan de slag tijdens de 
Natuurwerkdag
WAGENINGEN - Aankomend najaar 
kan heel Nederland weer meedoen 
aan de Nationale Natuurwerkdag. 
Op vrijdag 4 en zaterdag 5 novem-
ber zijn er in het hele land natuur-
klussen te doen die bijdragen aan 
natuurbehoud- en herstel, zoals 
wilgen knotten, bollen planten, 
insectenhotels bouwen, bomen 
planten en veel andere activiteiten. 
En die hulp in natuurgebieden is 
hard nodig. 

Elk jaar doen er ruim 15.000 deelne-
mers mee aan deze landelijke dag in 
het groen, met meer dan 500 natuur-
klussen in het hele land. Dit jaar valt 
de Natuurwerkdag in de Nationale Kli-
maatweek. Een mooie kans om ken-
nis te maken met groen vrijwilligers-
werk en je samen met anderen in te 
zetten voor een stukje natuur bij jou 
in de buurt. 

Biodiversiteit 
De biodiversiteit in Europa is op veel 
plaatsten zorgelijk, maar in Neder-
land zelfs bijna overal verontrustend. 
Ongeveer 40 procent van de soorten 
in ons land staat op de Rode Lijst 
(bron: CLO). Tegelijkertijd is het 
beschermen van biodiversiteit en 
ecosystemen ook van cruciaal belang 

voor klimaat. De klussen op de 
Natuurwerkdag dragen bij aan de 
leefomgeving van veel (bedreigde) 
planten en dieren. Een gezonde leef-
omgeving is belangrijk om effecten 
van klimaatverandering op te vangen. 
Gezonde natuur helpt om hittestress 
te voorkomen en zorgt voor waterop-
vang in tijdens van extreme regenval. 
Mede dankzij vrijwilligers kan ieder-
een blijven genieten van een groene 
en gezonde leefomgeving. Vrijwilli-
gers zijn dan ook onmisbaar voor het 
beschermen en onderhouden van 
natuur en landschap.

Doe mee op 5 en 6 november
Wil je ook iets doen voor natuur en 
klimaat en samen met buren, vrienden 
of familie buiten een dag aan de slag 
te gaan om zo bij te dragen aan jouw 
groene omgeving? Naast dat je iets 
goeds doet voor de natuur, ontmoet je 
op de Natuurwerkdag ook nieuwe 
mensen. Vanaf september vind je op 
www.natuurwerkdag.nl klussen bij jou 
in de buurt én is het mogelijk om je 
aan te melden. In 2022 organiseren de 
provinciale Landschapsbeheerorgani-
saties de Natuurwerkdag voor de 22e 
keer op ruim 500 locaties door heel 
Nederland. Zelf een klus aanmelden is 
ook mogelijk.

Het volume van 
de goederenex-
port was in juni 
3,8 procent groter 
dan in juni 2021. 
(foto: Engin 
Akyurt) 

Economisch beeld iets verbeterd
VOORBURG - Het con-
junctuurbeeld volgens de 
Conjunctuurklok van het 
CBS was in augustus iets 
beter dan in juli, meldt het 
CBS. In de Conjunctuur-
klok van augustus pres-
teerden 11 van de 13 indi-
catoren beter dan hun 
langjarige trend. 

Samen met een aantal ouders plaatste het hornbachhelpt-team de veranda in 
één dag. 
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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

“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

WWW.WIGINK.NL

HK2472a

HK1473

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

HK25 24
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Onderzoek van Wageningen 
Environmental Research laat 
zien hoe binnen het rijks- en 
het gemeenteli jke beleid 

wordt gedacht over het belang van 
groen in de stedelijke omgeving. Hier-
uit blijkt dat deze aandacht het afgelo-
pen decennium is toegenomen, en 
dat klimaatadaptatie en gezondheid 
nieuwe, centrale thema’s zijn. Het 
beleid op het gebied van het klimaat-
bestendig maken van steden is het 
concreetst uitgewerkt. De aandacht 
voor de gezondheidsbevorderende rol 
van groen blijkt onder andere uit het 

Programma Groene Gezonde Leefom-
geving (PGGL) van de rijksoverheid. 
Zowel de rijksoverheid als gemeenten 
zetten in op een integrale benadering 
van groen, gericht op meerdere func-
ties van groen.

Vertaling naar praktijk
De vertaling van gezondheidsambities 
op hoofdlijnen naar groenmaatrege-
len in de praktijk is nog lastig. Dit 
komt omdat kennis over de wijze 
waarop de voordelen van groen tot 
stand komen nog grotendeels ont-
breekt. Gemeenten zetten bij nieuwe 

stedelijke ontwikkelingen tools in om 
vanaf het begin voor voldoende groen 
te zorgen; de uitdaging is de afdwing-
baarheid hiervan. 

Het beleid voor vergroening van 
bestaand stedelijk gebied lijkt minder 
ver ontwikkeld dan dat voor nieuwe 
stedelijke ontwikkelingen. Een aantal 
gemeenten heeft verder de ervaring 
dat het combineren van functies 
wringt: de druk op groen is groot en 
het spanningsveld omtrent het combi-
neren van functies is er door corona 
niet minder op geworden.

Behoefte aan kennis
Vanuit het beleid bestaat een duide-
lijke behoefte aan meer en betere ken-
nis over welke type groen, met welke 
kenmerken en kwaliteiten het effec-
tiefst is met het oog op de gezond-
heid en het welzijn. In veel gevallen is 
de wetenschappelijke kennis hiervoor 
nog niet beschikbaar, of nog te glo-
baal om al concrete handvatten voor 
de praktijk te bieden: veelal is maat-
werk nodig, waarbij rekening wordt 
gehouden met de lokale omstandig-
heden. Voor een aantal specifieke 
onderwerpen zijn er al wel eerste 
richtlijnen ontwikkeld (bijvoorbeeld 
voor het tegengaan van hittestress). 
Het grotendeels ontbreken van de 
gewenste kennis maakt het voor ste-
den lastig om goed in te schatten of 
functiecombinaties, zoals het bevor-
deren van zowel klimaatbestendig-
heid als gezondheid, voor beide func-

ties gunstig uit zullen pakken. Het 
risico bestaat dan dat de concreetst 
uitgewerkte functie richtinggevend 
wordt.

Groen dichtbij is belangrijk
Op basis van de beschikbare weten-
schappelijke literatuur bevelen de 
onderzoekers aan om te zorgen voor 
een ruim, gevarieerd en goed onder-
houden groenaanbod. Dit vergroot de 
kans dat er voor verschillende func-
ties en verschillende bevolkingsseg-
menten (met verschillende behoeften 
en voorkeuren) passend groenaanbod 
aanwezig is. Daarbij zijn, naast open-
bare groengebieden, zeker ook privé-
groen en kleine groenelementen zoals 
straatbomen relevant. Ook het grote 
belang van nabijheid en de mate van 
contact met het groen wordt bena-
drukt. 
(bron: wur.nl)

ONDERZOEK

ACTUEEL

Belang Nederlandse maakindustrie neemt fors toe
UTRECHT – De maakindustrie staat 
voor grote uitdagingen op het 
gebied van innovatie, digitalisering 
en de werving van talent. Dat zei de 
CEO van ASML, Peter Wennink bij 
de opening van de TechniShow en 
ESEF Maakindustrie, gezamenlijk 
het grootste platform voor de 
maakindustrie in de Benelux. De 
maakindustrie draagt jaarlijks voor 
18 procent bij aan de Nederlandse 
economie en toont de afgelopen 
jaren een groei met dubbele cijfers. 
In economisch belang is de sector 
nu vergelijkbaar met de chemie en 
de food industrie. TechniShow en 
ESEF Maakindustrie vinden deze 
week plaats in de Jaarbeurs in 
Utrecht.

Wennink gaf aan dat het versnellen 
van innovatie de volle aandacht van 
de sector moet hebben. Door toene-
mende systeemintegratie, waarbij 
machines onderdeel zijn van een 
 groter complex systeem, is samen-

werking in de keten bij innovatie van 
groot belang. Innovatie betreft niet 
alleen de machines zelf, maar ook 
service en onderhoud. Bij ASML kij-
ken ingenieurs via hololenzen met 
een klant aan de andere kant van de 
wereld mee om storingen te verhel-
pen. Een samenwerkend, internatio-
naal kennisnetwerk is de basis om 
relevant te blijven voor afnemers. 
Wennink gaf bij de opening ook aan 
dat innovatie niet kan zonder risico 
en dat de overheid in dat risico zou 
moeten delen. De sector kan die hulp 
goed gebruiken. 

War on Talent
Een tweede belangrijke uitdaging voor 
de sector is het werven en behouden 
van talent. Wennink riep de sector op 
daarvoor niet alleen naar de overheid 
te kijken, maar samen de schouders te 
zetten onder de opleiding van talent. 
Alleen al in Veldhoven werken 110 nati-
onaliteiten, een belangrijk signaal dat 
de pool voor nieuw talent in Nederland 

te klein is. Internationaliseren van 
opleidingen en investeren in een leven 
lang leren zijn daarom cruciaal om 
genoeg talent te hebben en behouden. 
ASML verwacht bijvoorbeeld de 
komende jaren de capaciteit te kun-
nen verdubbelen, waardoor ook de 
toeleveranciers die slag zullen moeten 
maken, en meer medewerkers nodig 

zullen zijn. Van de jaarlijkse inkoop van 
ASML, goed voor circa 10 miljard euro, 
vindt jaarlijks 80 procent binnen 
Europa plaats, waarvan de helft in 
Nederland.

Digitalisering
Een ander belangrijk thema dat deze 
dagen in Utrecht centraal staat, is de 

digitalisering van de maakindustrie. 
Theo Henrar, voorzitter van FME, gaf 
bij de opening aan dat de maakindus-
trie een ruggengraat is van de Neder-
landse economie, die steeds meer de 
waardering krijgt die ze verdient. Digi-
talisering betreft niet alleen de machi-
nes zelf, maar ook de integratie van 
alle ermee samenhangende proces-
sen, zoals verkoop, logistiek en voor-
raadbeheer. Ook Henrar benadrukte 
het grote belang van samenwerking in 
de keten op het gebied van digitalise-
ring en waarschuwde voor de risico’s 
op het gebied van cybersecurity.

Productie automatisering moet
André Gaalman, voorzitter van FPT-
VIMAG, de Federatie voor Productie-
technologie en eigenaar van Techni-
Show, benadrukte bij de opening dat 
de sector niet ontkomt aan verdere 
productieautomatisering, als gevolg 
van krapte op de arbeidsmarkt en de 
niet aflatende behoefte aan verdere 
efficiëntie. 

:
Vanuit het beleid 
is behoefte aan 
meer en betere 
kennis over welke 
type groen, met 
welke kenmerken 
en kwaliteiten het 
effectiefst is met 
het oog op de 
gezondheid en 
het welzijn. (foto: 
David Mark)

Behoefte aan kennis omtrent groen 
in woonomgeving

WAGENINGEN - De aandacht van steden en rijksoverheid voor groen in de 
woonomgeving is de afgelopen jaren toegenomen. Gezondheid en welzijn van burgers, 
het klimaatbestendig maken van steden en het vergroten van de stedelijke biodiversiteit 

zijn hiervoor belangrijke redenen. 

De maakindustrie 
draagt jaarlijks voor 
18 procent bij aan de 
Nederlandse econo-
mie en toont de afge-
lopen jaren een groei 
met dubbele cijfers. 
(foto: gumigasuki) 
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ECONOMIE ACTUEEL

Het onderzoek toont aan dat 
miljoenen Nederlanders (37 
procent) dagelijks blootge-
steld worden aan een of 

meerdere van de binnenklimaatrisi-
co’s: lawaai, vocht en schimmel, kou 
en gebrek aan daglicht. De gezond-
heidsrisico’s nemen toe naarmate 
mensen aan meer binnenklimaatrisi-
co’s blootgesteld worden en mensen 

die leven in een woning met alle vier 
de risico’s hebben vier keer zo’n grote 
kans op een slechte gezondheid.

Ventileren 
Dat een goed binnenklimaat door 
middel van regelmatig ventileren een 
positief effect heeft op de gezondheid 
is ook gebleken uit onderzoek naar 
SARS-CoV-2 (het virus dat COVID-19 

veroorzaakt). Het virus wordt ver-
spreid door kleine druppeltjes (aero-
solen) en het risico op verspreiding 
neemt toe in niet-geventileerde ruim-
ten. Natuurlijke ventilatie, door het 
openen van ramen en deuren, ver-
kleint de kans op besmetting doordat 
eventueel aanwezige ziekteverwek-
kers in de lucht verdreven worden. 
Ook de Wereldgezondheidsorganisa-

tie en andere landelijke gezondheids-
instanties adviseren om ruimten 
regelmatig te luchten door middel van 
natuurlijke of mechanische ventilatie.

Noodzaak voor renovatie
Naast directe baten voor de gezond-
heid, leidt het verminderen van bin-
nenklimaatrisico’s in Nederland ook 
tot grote economische voordelen. Zo 

De binnenklimaatrisico’s: 
lawaai, vocht en schimmel, 
kou en gebrek aan daglicht.

Ruim een derde van de Nederlanders 
leeft in een ongezonde woning
UTRECHT - Ruim een derde (37 procent) van de Nederlanders woont in een huis waar sprake is 
van vocht of schimmel, een gebrek aan zonlicht, geluidsoverlast of lage temperaturen. Deze 
binnenklimaatrisico’s hebben negatieve gevolgen voor de (mentale) gezondheid, het welzijn en 
de productiviteit. Dit blijkt uit de Healthy Home Barometer 2022, een jaarlijks onderzoek 
naar de relatie tussen het leefklimaat in gebouwen en huizen en de gezondheid in 
opdracht van Velux Group.

Het draait om  
partnerschap
DORDRECHT - Leden van de Global 
Flooring Alliance (GFA) zijn deze 
zomer bijeen gekomen om de inter-
nationale marktsituatie van de vloe-
rindustrie door te spreken. Conclu-
sie: hoge inflatie, stijgende energie- 
en transportkosten en de oorlog in 
Oekraïne zetten druk op de marges 
wereldwijd. 

Desondanks rapporteren de GFA-
leden nog steeds een positieve 
omzetgroei en winst. Maar de mar-
ges staan   onder druk. Ze conclude-
ren dan ook dat prijsverhogingen 
nodig zijn vanwege al deze kosten. 
Voorzichtigheid is echter geboden, 
aangezien de klant aan het eind de 
rekening moet betalen. En de vraag is 
dan of hij daartoe wel bereid is en of 
hij dat wel kan. De markt moet niet 
‘op slot’ door ondoordachte prijsstij-
gingen.

Daarnaast zetten lange levertijden en 
beschikbaarheid van producten druk 
op de markt. De leden van de GFA 
zijn dan ook voorzichtig met precieze 
voorspellingen voor de tweede helft 
van 2022. Ze verwachten een vertra-
ging en mogelijk een daling van de 
verkoop in vergelijking met dezelfde 
periode vorig jaar.

Partnerschap
GFA ziet partnerschap als de sleutel 

om de huidige uitdagingen van de 
markt het hoofd te bieden. “Onder-
houd een goede relatie met leveran-
cier en klant en deel de pijn. Werk 
verstandig en doordacht samen. Wis-
sel niet zomaar van leverancier. Het 
Het is nu vooral belangrijk om part-
nerschap te zoeken en in de praktijk 
te brengen.

Een positieve marktbenadering die 
op deze manier wordt toegepast, 
haalt de angel uit de bedreigingen 
van vandaag”, zegt GFA-voorzitter 
Einar Gottskalksson. “De enorme 
inflatie en kostenstijgingen wereld-
wijd en de onvoorspelbaarheid van 
levertijden vragen om een   verstan-
dige samenwerking met leveranciers 
en klanten.”

Voortgang European Tree Technician 
(ETT) project in Europa
APELDOORN - Het Europese Eras-
mus Project ‘Promotion and Alig-
nement of European Tree Techni-
cians (ETT) Qualification in 
Europe’ loopt nu anderhalf jaar. 
De aanleiding van dit Europese 
project is dat er verschillen waren 
ontstaan in de wijze waarop 
ETT’ers opgeleid en geëxami-
neerd worden in Europa. Het doel 
is om de ETT certificering in 
Europa verder te harmoniseren en 
het curriculum te moderniseren 
aan de hedendaagse eisen die het 
vakgebied stelt. Daarnaast krijgen 
landen ondersteuning in de imple-
mentatie van de certificering en 
de opleiding.

Praktijk Centrum Bomen is uitgeno-
digd om in dit project mee te parti-
ciperen als consultant. Willem van 
Delft zit namens PCbomen in het 
Europese project. “Door de toene-
mende vraag naar kennis op het 
gebied van nieuwe ontwikkelingen 
zoals klimaatadaptatie en nieuwe 
inzichten in het boombeheer zijn  
de ETT-opleiding en het examen bij 
PCbomen de afgelopen jaren al 
meebewogen. Met onze kennis wil-
len wij graag andere landen onder-
steunen bij de implementatie van 
de ETT-certificering en onze exper-
tise inbrengen bij alle fases in het 
project”, aldus Van Delft.

Geschiedenis
Naast het succesvolle European 
Tree Worker (ETW) programma 
heeft het ETT programma binnen 
15 jaar in veel Europese landen voet 
aan de grond gekregen. Het eerste 
examen werd in 2004 in Duitsland 
afgenomen, Nederland volgde een 
jaar later. Na het examen is men in 
staat om, naast vakinhoudelijk, ook 
communicatief, proces- en project-
matig te kunnen opereren.

Doelstellingen
Het Europese Erasmus Project 
heeft drie doelstellingen opgesteld. 
Allereerst moet er een inventarisa-
tie komen van de bestaande oplei-
dingscurricula en examens in 
Europa. Het tweede doel is het 
moderniseren van het European 
Arboricultural Council (EAC) ETT 
curriculum aan de huidige eisen. 
Verder moet op basis van het ver-
nieuwde curriculum een concrete 
invulling gemaakt worden voor har-
monisatie van de examens. En het 
laatste doel: het maken van een hel-
dere gemoderniseerde studiegids 
en trainingssyllabus.

Nederland en Duitsland zijn tot op 
heden leidend in het aantal gecerti-
ficeerde ETT’ers. Veel andere lan-
den hebben de eerste stappen 
gezet, maar zijn nog volop in ont-

wikkeling op het ETT niveau. 
Daarom zal er een studiegids en 
een trainingssyllabus gemaakt wor-
den die deze landen kan ondersteu-
nen in de ontwikkeling van het ETT 
nationaal.

Resultaten
Het project moet de volgende resul-
taten opleveren: een gemoderni-
seerd en geüpdatet ETT curricu-
lum, een heldere examenstandaard 
voor alle deelnemende landen en 
documentatie om landen te onder-
steunen. 
De EAC is naast PCbomen ook één 
van de partners. Zij zullen als certi-
ficaathouder er voor zorgdragen 
dat de resultaten in het project wor-
den overgenomen in de bestaande 
ETT-systematiek en worden ver-
spreid binnen de lid landen. Het 
project wordt ondersteund door het 
Europese Unie Erasmus+ Fonds en 
heeft een looptijd van drie jaar.

GFA-voorzitter Einar Gottskalksson: 
“Onderhoud een goede relatie met 
leverancier en klant en deel de pijn.”

blijkt dat de vermindering van bloot-
stelling aan vocht of schimmel en een 
gebrek aan daglicht in woongebou-
wen maar liefst 2,8 miljard euro ople-
vert tot 2050 als gevolg van verbete-
rede gezondheid en productiviteit. 
Daarnaast levert het 2 miljard euro op 
aan directe besparingen op zorgkos-
ten. Beter geventileerde scholen leve-
ren 5,2 miljard euro tot 2050 op als 
gevolg van productiviteitsverbeterin-
gen. Voor beter geventileerde kanto-
ren komt dit neer op 7,9 miljard euro.

Bovenstaande cijfers laten zien dat 
investeren in een gezond binnenkli-
maat niet alleen een investering in de 
gezondheid van de Nederlandse 
bevolking betekent maar ook in de 
Nederlandse economie. Hiermee 
wordt de noodzaak voor renovatie 
onderstreept. Door bestaande gebou-
wen te renoveren en hiermee het bin-
nenklimaat te verbeteren, kunnen 
voordelen op het gebied van gezond-
heid en welzijn en verhoogde produc-
tiviteitsniveaus worden behaald. Daar-
naast zal het leiden tot energiebespa-
ring en een vermindering van de 
klimaatimpact en levert het Neder-
land economische voordelen op. 
(bron: bouwbeurs.nl)
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INTERNATIONAL WOOD AGENTS

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

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

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

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

FSC®C016391

FRANCE - DENMARK - UNITED KINGDOM - GERMANY - ITALY

WOOD SOLUTIONS IS LOOKING FOR

Please contact us for our conditions and more details
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Veelzijdig, krachtig, nauwkeurig: 

Sleuvenfrees NFU 50

De sleuvenfrees NFU 50 is fl exibel en een echte allrounder voor verschillende 
freestoepassingen in de houtindustrie. Het uitgebreide assortiment toebehoren biedt 
extra mogelijkheden bij de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden.

Meer weten:
www.mafell.nl m
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De waarde van de goederen-
invoer kwam in 2021 uit op 
527 miljard euro. Dat is 24 
procent meer dan een jaar 

eerder en 15 procent meer dan in 
2019. Een aanzienlijk deel van de 
invoergroei is te verk laren door 
hogere invoerprijzen; deze waren 
ruim 12 procent hoger dan in 2020 
en 6,6 procent hoger dan in 2019. Uit 
elk van de top-10 grootste importlan-
den lag de invoerwaarde in 2021 
weer boven het niveau van voor de 
coronacrisis.

Invoerwaarde
Vooral de invoerwaarde uit Duitsland, 
China en België groeide in 2021 flink, 
met respectievelijk 13, 11 en 7 pro-
cent ten opzichte van 2019. Duitsland 
leverde vooral een hogere waarde 
aan geraffineerde aardolieproducten, 
personen- en vrachtauto’s en onder-
delen, elektrische apparaten, gespe-
cialiseerde machines en geneesmid-
delen. Ons land haalde in 2021 bijna 

een kwart van de geraffineerde aard-
olieproducten uit België, het grootste 
importproduct uit dat land. China is 
onze belangrijkste leverancier van 
machines en apparaten, waaronder 
mobiele telefoons, computers en 
halfgeleiders/chips. In 2021 groeide 
de invoerwaarde van chips en halfge-
leiders uit China met ruim 2,1 miljard 
euro. Daarmee is de invoerwaarde 
2,5 keer zo groot als in 2019. China is 
de grootste leverancier van chips en 
halfgeleiders, gevolgd door Maleisië, 
Duitsland en Costa Rica. Overigens 
wordt bijna twee derde van de goede-

ren die Nederland uit China impor-
teert weer zonder significante bewer-
king uitgevoerd.

Exportwaarde 
In 2021 bedroeg de Nederlandse 
goederenuitvoer circa 587 miljard 
euro. Dat is bijna 22 procent meer 
dan een jaar eerder en bijna 14 pro-
cent meer dan in 2019. Het sterkst 
groeide de export naar onze buurlan-
den Duitsland en België, respectieve-
lijk met 19 miljard en 11 miljard euro 
ten opzichte van 2019. Een derde van 
de totale Nederlandse goederenuit-

voer gaat naar onze buurlanden, die 
met name belangrijke klanten zijn 
voor  minerale brandstof fen u i t 
Nederland. De export naar China 
groeide vooral in 2020, terwijl deze in 
2021 licht afnam. De export naar 
China lag in 2021 wel boven het pre-
coronaniveau.

Verenigd Koninkrijk
De uitvoerwaarde naar alle top-10 
exportpartners was hoger in 2021 
dan in 2019, met uitzondering van 
het Verenigd Koninkrijk. De totale uit-
voerwaarde naar het VK daalde met 

1,9 miljard euro tussen 2021 en 2019. 
Dit komt doordat de wederuitvoer 
van goederen naar het VK met 6 mil-
jard euro is gedaald. Nederland is 
geen logische tussenstop meer voor 
niet-EU-goederen (bijvoorbeeld Azia-
tische goederen) sinds het VK uit de 
EU stapte.

België 
België staat al sinds jaar en dag in de 
Nederlandse top-3 van belangrijkste 
goederenleveranciers en -afnemers. 
Omgekeerd is ook Nederland belang-
rijk voor de Belgische internationale 
goederenhandel. In 2020 ging circa 
13 procent van de Belgische goede-
renuitvoer naar Nederland en was 19 
procent van de Belgische invoer 
afkomstig uit Nederland. Daarmee 
was Nederland in 2020 de grootste 
handelspartner voor België. In 2020 
kwam ruim 9 procent van de Duitse 
import uit Nederland. Daarmee was 
Nederland de tweede importpartner 
van Duitsland, alsook van Frankrijk.

Geen opvolging in het familiebedrijf - en nu?
DÜSSELDORF - Bijna 80 procent 
van alle bedrijven in de EU zijn fami-
liebedrijven. Vroeg of laat staan alle 
eigenaren voor de vraag: wie van de 
volgende generatie geeft leiding 
aan het bedrijf? Als er geen opvol-
ger gevonden kan worden, is de 
enige andere oplossing helaas het 
beëindigen van het bedrijf. En dat 
lot treft tot 20 procent van de fami-
liebedrijven. Hulp bij het beëindigen 
van bedrijfsactiviteiten kan daarbij 
komen van dealers of veilinghuizen 
in gebruikte machines, zoals Sur-
plex.com.

De vereniging European Family Busi-
ness (EFB) legt indrukwekkende cij-
fers voor: circa 17 miljoen bedrijven 
in de EU, een aandeel van bijna 80 
procent, is in bezit van families. De 
getallen verschillen per definitie: ‘in 
familiebezit’ betekent, dat een gering 
aantal personen (meestal twee) en/of 
hun familieleden een doorslaggevend 
(meerderheids-)belang in het bedrijf 
hebben. In ‘door familie bestuurde’ 
bedrijven maken de eigenaren ook 
deel uit van de directie.Met 100 mil-
joen banen in de private sector - meer 
dan de helft van alle banen - zijn fami-

liebedrijven de ruggengraat van de 
Europese economie. Deze bedrijven 
komen bijzonder veel voor in de 
bouwsector en in de handel. De vuist-
regel luidt: hoe kleiner een bedrijf, des 
te groter het aandeel familiebedrijven.
Op zoek naar een nieuwe eigenaar
Uit onderzoek door de Duitse Kredi-
tanstalt für Wiederafbau (KfW) uit 
2017 blijkt dat alleen al in Duitsland 
tot 2023 meer dan 500.000 onderne-
mers in familiebedrijven met pensi-
oen gaan. Een vergelijkbare ontwikke-

ling is ook te verwachten in andere 
Europese landen. De zoektocht naar 
een opvolger duurt tot wel vijf jaar. 
Die kan worden gevonden binnen de 
familie of binnen het bedrijf maar kan 
ook van buitenaf komen. Als de zoek-
tocht niet slaagt, moet het bedrijf 
worden beëindigd. Tot een vijfde deel 
van de familiebedrijven die met opvol-
gingsproblemen te maken krijgen, 
treft uiteindelijk dit lot. Daarvoor zijn 
uiteenlopende redenen. Maar met 
name de economisch onzekere situa-

tie schrikt potentiële opvolgers af.  
Zij mijden het risico van een bedrijfs-
overname. De beëindiging van de 
activiteiten treft dan vooral kleine en 
economisch minder succesvolle 
bedrijven.

Gescheiden wegen, gezamelijke 
waarden
Het opheffen van een bedrijf stelt 
eigenaren voor allerlei uitdagingen.  
Er moet van alles worden geregeld, 
van het afhandelen van arbeidsover-
eenkomsten tot administratieve 
afspraken. De bedrijfspanden moeten 
worden opgeleverd, het magazijn 
moet leeg en afvalstoffen vakkundig 
worden afgevoerd. Hierbij is er vaak 
sprake van verkoopbare voorraad, 
meubilair en gebruikte machines.

Menselijk aspect
Het is de moeite waard om voor de 
verkoop van gebruikte machines bij 
bedrijfsbeëindiging een specialist in 
te schakelen. Die regelt dan de 
arbeidsintensieve werkzaamheden - 
van de taxatie van de machines en 
het vermarkten daarvan tot aan het 
transport. Ook bereikt de specialist 
een hoge verkoopprijs voor de 

gebruikte machines. Het is heel 
belangrijk om het menselijk aspect 
van de enorme uitdaging om een 
bedrijf te beëindigen niet te onder-
schatten. Vaak staat iemands levens-
werk te koop, iets waarin de eigenaar 
veel energie in gestoken heeft.
Een van de specialisten voor bedrijfs-
beëindigingen is industrieel veiling-
huis Surplex, waar jaarlijks 55.000 
gebruikte machines (met name uit de 
metaal-, hout- en bouwsector) een 
nieuwe eigenaar vinden. De industri-
ele goederen worden geveild via het 
veilingplatform of de volledige inven-
taris wordt voor een vaste prijs over-
genomen door Surplex en voor hun 
rekening voor verkoop aangeboden. 
Nadat de klanten hun aankopen van 
de bedrijfslocatie hebben afgehaald, 
wordt het lege gebouw bezemschoon 
overgedragen. Het beëindgen van 
een familiebedrijf is een complexe 
uitdaging, waarbij Surplex de eige-
naar veel taken uit handen kan 
nemen. Dat schept ruimte voor 
nieuwe perspectieven en mogelijk-
heden.

Nadere informatie:
Surplex.com

Flinke groei goederenhandel in 2021
VOORBURG - De waarde van de Nederlandse goederenhandel was in 2021 circa  

15 procent boven het niveau van voor de coronacrisis. De hogere in- en uitvoerwaarde 
hing samen met gestegen energie- en grondstofprijzen, maar ook met toegenomen 

vraag na coronajaar 2020. Vooral de handel met Duitsland, China en België - de 
grootste handelspartners - groeide flink. Dit meldt het CBS naar aanleiding van de 

publicatie Nederland Handelsland 2022.

Familiebedrijven zijn 
geworteld in de regio 
en belangrijke, sta-
biele werkgevers - 
ook in crisistijd. Deze 
waarden spelen een 
grote rol bij de zoek-
tocht naar opvolging. 
(©Alpa Prod /
Shutterstock.com).

Een aanzienlijk deel 
van de invoergroei is 
te verklaren door 
hogere invoerprijzen; 
deze waren ruim 12 
procent hoger dan in 
2020. (foto: Michael 
Gada)
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•	 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

Formaatzaag: Robland

Formaatzaag: Holzmann
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Software |  Advies |  Support  |  Opleiding
Dealer  Staircon en Z- laser
Email :  info@cncware.nl  |  Tel :  072 2340 230

S ta i r c o n 
t r a p p e n s o f t wa r e  & 

z- l a s e r  p r o j e c t o r e n
d é  c o m b i n at i e

S ta i r c o n 
t r a p p e n s o f t wa r e  & 

z- l a s e r  p r o j e c t o r e n
d é  c o m b i n at i e

Lees meer op CNCware.nl
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 Uit voorraad leverbaar breed assortiment deuvels, gerilde en gladde 
1m staven, verbindingsplaatjes, domino- deuvels of deuvelstokken.

 Beuken deuvels vanaf diameter 5 t/m 20mm

• Gefabriceerd volgens DIN 68150
• Maatvast, camera en 3-voudig handgesorteerd
• Geschikt voor automatische verwerking
• Standaard verpakt per 10kg
• FSC© gecertifi ceerd

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

Uw expert in kantenband, lijmen en deuvels
HK24 84a

FSC®C016391

 Reinigingsproducten en systemen voor de fi nishing op kanten-
lijmmachines 

• Spraysystemen voor opbouw achteraf op kantenlijmmachines
• Reinigingsproducten
• Poets- en lamellenschijven
• Polijst- en borstelsystem

Finish quality
O

FF
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R

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

Uw expert in kantenband, lijmen en deuvels
HK24 84b

houtfixbenelux.nl
+31(0) 547 820 996

Kanthout 
repareer je 

binnen 1 minuut 
met Houtfix!
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ACTUEEL

ACTUEEL

PRODUCTNIEUWS

We gaan terug in de tijd, 
naar het jaar 1914. Een 
tot toen nog lege kavel 
werd volledig benut voor 

de bouw van Timmerfabriek. Op 
iedere vierkante meter werd gebouwd, 
langs de randen van de kavel tot aan 
de omliggende wegen. Dat is ook de 
reden dat de fabriek zo’n bijzondere 

vorm heeft gekregen. De Timmerfa-
briek is namelijk niet rechthoekig, 
maar uitlopend op een punt met 
daarop een herkenbaar torentje. In 
mallen, gemaakt van ruwe houten 
planken, werd beton gegoten waar-
door een uniek skelet ontstond. De 
geschiedenis hiervan is duidelijk terug 
te zien in de Timmerfabriek van nu. 

Met precisie en detaillering werkten 
de timmerlieden aan luxe scheepsin-
terieurs. Voor het uitvoeren van hun 
vakmanschap was veel licht nodig, 
daarom werd het gebouw voorzien 
van enorme raampartijen. De lichtin-
val hiervan zorgt vandaag de dag voor 
een unieke uitstraling en laat het his-
torisch karakter perfect naar voren 

komen. En dat is precies wat Blom 
Interieurs belangrijk vindt in het interi-
eur van de Timmerfabriek. Het verle-
den verbinden met het heden. 

Bestaande elementen, zoals de beton-
nen kolommen en ruwe balken, wor-
den bewust in het zicht gehouden. 
Deze authentieke eigenschappen zijn 
juist de basis van het stoere interieur.
Verschillende stijlen komen samen en 
vormen een eigenzinnig geheel . 
Warme kleuren als terracotta en don-
kergroen zetten de toon en passen 
perfect bij de kleur van het doorleefde 
hout. Alles glad strijken en nieuw en 
netjes maken zou het unieke karakter 
van de Timmerfabriek verloren laten 

Burgers Verhuur heeft nieuwe sales manager 
TILBURG - Burgers Verhuur 
heeft Jeroen van Vliet aange-
steld als sales manager. Het 
machineverhuurbedrijf zet 
met deze uitbreiding van het 
team in op verdere groei. In 
deze functie is van Vliet ver-
antwoordelijk voor alle sales-
activiteiten en sluit hij aan in 
het managementteam van 
Burgers Verhuur. Jeroen van 
Vliet stuurt een team van 
accountmanagers aan, en 

gaat zich voornamelijk rich-
ten op het verder uitbouwen 
van de positie en het klant-
portfolio van Burgers Ver-
huur.

Van Vliet heeft ruime ervaring 
op het gebied van managing en 
sales. De afgelopen 5 jaar was 
hij werkzaam in de functie van 
manager marketing & sales bij 
Flexotels, verhuurder van tijde-
lijke accommodatie, hierdoor 

neemt hij ervaring in de ver-
huurbranche mee. Daarvoor is 
Jeroen van Vliet werkzaam 
geweest als Formule manager 
voor GasNed B.V. (tegenwoor-
dig Abel installatie). Jeroen 
heeft een master in marketing 
management. 

Over Burgers Verhuur
Burgers Verhuur is een snel-
groeiend machineverhuurbe-
drijf met ambitie; de beste part-

ner in machineverhuur zijn voor 
alle bouwbedrijven in Zuid-
Nederland. Vanuit Tilburg en 
Breda wordt een breed assorti-
ment aan bouwmachines ver-
huurd, waaronder hoogwer-
kers, verreikers en heftrucks. 
Burgers Verhuur voert onder-
houd en keuring uit in eigen 
werkplaats en biedt een trans-
portservice, waarmee machi-
nes door heel Nederland 
bezorgd worden. 

  Directe toegang tot 1.000 kubieke meter hout
ÁGFALVA - Ubrankovics, één 
van de bekendste fabrikant 
van prefab woningen in Hon-
garije, heeft vijf nieuwe rijen 
draagarmstellingen van OHRA 
in gebruik genomen. Dit is de 
laatste fase van een continue 
uitbreiding van opslagcapaci-
teit: Momenteel bieden dertien 
buitenstellingen met een 
hoogte tot 5,5 meter ruimte 
voor 1.000 kubieke meter 
hout. Dit komt overeen met 
een derde van de jaarlijkse 
houtbehoefte van het bedrijf. 
Dankzij de uitbreiding van de 
opslagcapaciteit is de produc-
tie uitgebreid en kan een nieuw 
CNC-machinepark continu 

gevoed worden met grondstof-
fen uit het magazijn. Opslag in 
draagarmstellingen in plaats 
van op de grond, heeft ook de 
algehele productiviteit aan-
zienlijk verhoogd. Voorheen 
bewaarde Ubrankovics de tot 
13 meter lange balken en com-
ponenten die nodig zijn voor 
de productie in een buitenop-
slag. Omdat de items echter 
op elkaar waren gestapeld, 
was toegang tot specifieke 
componenten omslachtig en 
tijdrovend. Bovendien bereikte 
de capaciteit van dit type 
opslag echter al snel haar 
grenzen met de continu groei-
ende productie. Om grotere 

opslagcapaciteit te creëren op 
het bestaande buitenterrein, 
besloot Ubrankovics de blok-
opslag te vervangen door een 
draagarmstellingsysteem. 

Het bedrijf vertrouwde op een 
opslagoplossing van OHRA, de 
Europese marktleider op het 
gebied van draagarmstellin-
gen. Dankzij de flexibele, in 
hoogte verstelbare draagar-
men, kunnen de stellingen een-
voudig in hoogte versteld wor-
den; het slanke ontwerp van 
duurzame, warmgewalste sta-
len profielen vormt de basis 
voor compacte opslag op een 
klein oppervlak. De stellingen 

zijn thermisch verzinkt voor 
buitengebruik. Omdat de stel-
lingen van massief materiaal 
zijn gemaakt, hoefde men zich 
geen zorgen te maken over 
verborgen roestvorming. 

Stijgende productiviteit 
De stellingen die bij Ubrank-
vics zijn geïnstalleerd, zijn tot 
5,5 meter hoog, elke draagarm 
biedt een belasting tot maar 
liefst 800 kilogram. De eerste 
rijen stellingen zijn in 2016 al in 
gebruik genomen, sindsdien is 
het systeem continu uitge-
breid. Er zijn momenteel in 
totaal dertien rijen stellingen in 
gebruik, die worden bediend 

door twee vierwegstapelaars 
en een zijstapelaar.

Door de steeds groter wor-
dende opslagcapaciteit en de 
veel gemakkelijkere toegang 
tot het materiaal in vergelijking 
met vloeropslag, is de efficiën-
tie in het magazijn aanzienlijk 
verhoogd. Bovendien zorgt de 
hoge voorraad van ongeveer 
een derde van de jaarlijkse 
houtbehoefte voor een conti-
nue, betrouwbare aanvoer 
voor de productie. Over het 
algemeen is de algehele pro-
ductiviteit van het bedrijf 
gestaag verhoogd dankzij het 
draagarmstellingsysteem.

Jeroen van Vliet: “Burgers 
Verhuur is een snelgroeiend 
bedrijf met een duidelijke 
visie. Voor mij is dit een 
geweldige uitdaging en een 
perfect moment om in te 
stappen en de groei verder 
mee vorm te geven.”

Verschillende stijlen komen samen en vormen een eigenzinnig geheel. 
(© Scherp! Fotografie)

Monumentale Timmerfabriek  
getransformeerd tot luxe hotel

VLISSINGEN – Aan de haven van Vlissingen staat een indrukwekkend gebouw met 
een eeuwenoude geschiedenis, De Timmerfabriek. Een bruisende plek waar beleving 
voorop staat. Blom Interieurs is verantwoordelijk voor het interieur met de nodige 
houten elementen, zoals nieuw hout met kleine beschadigingen.

De stellingen die bij 
Ubrankvics zijn geïnstal-
leerd, zijn tot 5,5 meter 
hoog, elke draagarm 
biedt een belasting tot 
maar liefst 800 kilogram.

gaan.  In nieuw hout worden met de 
hand scheurtjes en kleine beschadi-
gingen gemaakt, zodat het dezelfde 
ambachtelijke uitstraling krijgt. Elke 
kamer is tot in detail uitgedacht. 
In samenwerking met Studio Hank 
heeft Blom Interieurs verschillend 
meubilair ontworpen, zodat de ruim-
tes optimaal worden benut. Een bad-
kamermeubel op maat zorgt voor 
ultiem gebruiksgemak en de wanden 
krijgen extra allure door de ruwe 
roestkleurige tegels. Niets in de 
kamers is standaard. Het bedlinnen is 
van hoge kwaliteit en ontworpen met 
grafische en verfijnde patronen. Een 
echte toevoeging aan de totaalbele-
ving. 

Op iedere vierkante meter werd gebouwd, langs de randen van de kavel tot aan de omliggende wegen. Dat is ook 
de reden dat de fabriek zo’n bijzondere vorm heeft gekregen. (© Dick van  der Veer Fotografie)
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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

Nieuw binnen dark red meranti DRM 8x13 cm.

HK2531

20 VRIJDAG 9 SEPTEMBER 2022  DE HOUTKRANT  



Schrijf u in voor de nieuwsbrief op dehoutkrant.nl

TIMMERHOUT

VUREN FSC   EUR/m1

Rondom geschaafd 18x45mm 0,89
Rondom geschaafd 44x44mm 1,60
Rondom geschaafd 44x69mm 1,75
Rondom geschaafd 44x94mm 3,60
Rondom geschaafd 44x120mm 4,35
Rondom geschaafd 44x143mm 5,17
Rondom geschaafd 59x156mm 6,75
Rondom geschaafd 69x169mm 8,23
Rondom geschaafd 69x194mm 10,34
Rondom geschaafd 69x218mm 13,65
Dakbeschot geschaafd 18x115mm 1,74
Daktengel 11x38mm 0,34
Panlat gezaagd 22x32mm 0,49
Panlat geschaafd 18x45mm 0,75
Betondriehoek geschaafd O/S 19x19mm  0,97
Metselprofiel 5-laags verlijmd, gekleurd  66x76mm 14,94

HARDHOUT FSC  EUR/m1

Rondom geschaafd 12x45mm 3,95
Rondom geschaafd 19x90mm 8,50
Rondom geschaafd 45x45mm 13,95
Rondom geschaafd 45x68mm 18,50
Rondom geschaafd 45x90mm 19,93

TUINHOUT

DOUGLAS FSC / PEFC  EUR/m1

Schuttingplank geschaafd 16x155mm 5,95
Paal geschaafd 70x70mm 7,25
Vlonderplank groeven geschaafd 27x145mm 6,25
Regel geschaafd 45x70mm 5.,4
Plank fijnbezaagd  22x200mm 6,15
Paal geschaafd 90x90mm 12,75
Paal geschaafd  120x120mm 24,30
Paal gezaagd 140x140mm 28,15
Balk geschaafd 45x160mm 8,27
Balk geschaafd 70x220mm 21,95
Dakbeschot mes en groef geschaafd 16x116mm (netto) 4.18
Blokhutprofiel geschaafd 28x195mm 11,25
Zweeds rabat 15/30x175(190)mm 7,37
Sponningplank geschaafd 20x175(190)mm 8,17

VUREN FSC  EUR/m1

Zweeds rabat zwart geverfd 14/28x180(195)mm 8,36

HARDHOUT  EUR/m1

Kapur vlonderplank geschaafd 21x145mm 11,00
Kapur regel geschaafd 45x68mm 8,95
Azobé paal geschaafd 65x65mm 9,25
Azobé damwandprofiel 30x185mm (netto) 14,92

KOZIJNHOUT

ACCOYA FSC  EUR/m1

A1 kwaliteit (nagenoeg kwastvrij) 75x125mm 47,15 

DARK RED MERANTI PEFC   EUR/m1

Select & Better gezaagd  75x125mm 21,90
KOMO gevingerlast 72x120mm 28,20
NON-KOMO gevingerlast/
gelamineerd  72x120mm 17,25

GRENEN FSC  EUR/m1

NON-KOMO foutvrij gevingerlast/
gelamineerd  72x121.mm 15,75

SAPELI MAHONIE FSC  EUR/m1

First & Seconds (FAS) gezaagd  75x125mm 22,50
KOMO gevingerlast  71x120mm 28,95

SAPUPIRA  EUR/m1

KOMO gevingerlast 71x120mm 24,25

DEURHOUT

MERBAU FSC  EUR/m1

KOMO gevingerlast 60x144mm 37,50

SAPELI MAHONIE FSC  EUR/m1

KOMO gevingerlast 60x144mm 29,25

GLASLATTEN

DARK RED MERANTI FSC  EUR/m1

KOMO 100mu gegrond  17x19mm 2,44
KOMO 100mu gegrond Neuslat 18x60mm (sp.45) 7,52 

BINNENDEURKOZIJNEN PER SET 

ELEPHANT MONTAGE KOZIJN STOMP EN OPDEK
GRENEN FSC  EUR/set
Gevingerlast/gelamineerd 60 mu wit 56x90x2315mm 59,47
Gevingerlast/gelamineerd 60 mu wit 56x115x2315mm  64,29

HARDHOUT FSC 
Gevingerlast/gelamineerd 60 mu wit 56x90x2315mm 66,82
Gevingerlast/gelamineerd 60 mu wit 56x115x2315mm  84,25

AUSTRIA RENOV8 STOMP RENOVATIEKOZIJN MET SCHAR-
NIERINKROZINGEN EN TOCHTPROFIELEN T/M 231,5CM
GRENEN FSC  EUR/st
Gevingerlast/gelamineerd wit of zwart voorgelakt 
Wanddikte 70mm  239,67
Wanddikte 100mm  256,20

BINNENDEUREN PER STUK

AUSTRIA VLAKKE BOARDDEUR FSC STOMP WIT VOORBE-
HANDELD
HONINGRAAT   EUR/st
201,5cm t/m  88cm breed  45,45 
 93cm breed 53,71
211,5cm t/m  88cm breed 45,45 
 93cm breed 53,71
231,5cm t/m  88cm breed  45,45 
 93cm breed 53,71

VOLSPAAN  EUR/st
201,5cm t/m  88cm breed  144,63 
 93cm breed 152,89
211,5cm t/m  88cm breed 144,63 
 93cm breed 152,89
231,5cm t/m  88cm breed  144,63 
 93cm breed 152,89

AUSTRIA VLAKKE BOARDDEUR FSC OPDEK WIT AFGELAKT
HONINGRAAT   EUR/st
201,5cm t/m  88cm breed  128,10 
 93cm breed 136,36
211,5cm t/m  88cm breed 128,10 
 93cm breed 136,36
231,5cm t/m  88cm breed  128,10 
 93cm breed 136,36

VOLSPAAN  EUR/st
201,5cm t/m  88cm breed  148,76 
 93cm breed 157,02
211,5cm t/m  88cm breed 148,76 
 93cm breed 157,02
231,5cm t/m  88cm breed  148,75 
 93cm breed 157,02

AUSTRIA INDUSTRIELE ‘STAALLOOK’ NERO LEGNO LUXE 
DEUR FSC KOMO (BLANK GLAS) ZWART VOORGELAKT
STOMP  EUR/st
201,5cm/211,5cm/231,5cm 78 t/m 93cm breed 454,55

OPDEK  EUR/st
211,5/231,5cm (83)/88/93cm breed 454,55

AUSTRIA EIKEN FSC KOMO LUXE BOERENDEUR 
CABANA ROBLE
STOMP  EUR/st
201,5/211,5/231,5cm 78 t/m 93cm breed 392,56

DEUR|KOZIJN COMBINATIES STOMP 
WIT VOORBEHANDELD 

AUSTRIA DKC MET GRENEN FSC GEVINGERLAST/GELAMI-
NEERD KOZIJN EN AFGEHANGEN VLAKKE HONINGRAAT 
BOARDDEUR  EUR/st
WANDDIKTE 70mm 201,5/211,5cm 183,53 
WANDDIKTE 100mm  201,5/211,5cm  210,72 
 231,5cm 207,32 
 231,5cm 237,90

AUSTRIA 30 MINUTEN BRANDVERTRAGENDE DKC MET 
 SAPELI FSC KOZIJN EN AFGEHANGEN MASSIEVE VLAKKE 
BOARDEUR  EUR/st
WANDDIKTE 100mm 211,5cm  561,67 
 231,5cm 616,02 

AUSTRIA 60 MINUTEN BRANDVERTRAGENDE DKC MET 
 SAPELI FSC KOZIJN EN AFGEHANGEN MASSIEVE VLAKKE 
BOARDEUR  EUR/st
WANDDIKTE 100mm  211,5cm  818,94 
 231,5cm 905,92

ELEPHANT STOMP MONTAGE BUITENDEURKOZIJN

HARDHOUT FSC  EUR/set
Gevingerlast/gelamineerd 60 mu wit 67X114x2315mm 141,55

AUSTRIA MERBAU BALKONDEUR 
STOMP MET BREDE STIJLEN/DORPELS

BORSTWERING 40cm    EUR/stuk
201,5/211,5cm 73 t/m 93cm 413,22
231,5cm 78 t/m 93cm 462,81

VLOERDELEN

FRANS GRENEN PEFC  EUR/m2

Massief rustiek 4-zijden mes&groef 21x194mm 44,64 /m2

EUROPEES EIKEN FSC 
Massief kwastarm 4-zijden mes&groef  20x180mm 79,36 /m2

PLINTEN EN KOPLATTEN

MDF VOCHTWEREND FSC  EUR/m1

Plint 60 mu wit 12x68mm 1,62
Plint 60 mu wit 12x120mm 2,15
Koplat 60 mu wit 12x45mm 1,11

GRENEN FOUTVRIJ FSC  EUR/m1

Plint 60 mu wit 9x45mm 0.98
Plint 60 mu wit 12x55mm 1,37
Koplat 60 mu wit 12x45mm 1,13

HARDHOUT FSC  EUR/m1

Plint 60 mu wit 12x55mm 1,99

BOEIDELEN (590CM)

CEDER PEFC Gevingerlast/gelamineerd  EUR/m1

80 mu grijs 18x185mm 17,87
 18x235mm 22,96
 18x285mm 27,85
 28x235mm 35,69
 28x285mm 42,83

GEVELBEKLEDING

THERMO VUREN FSC  EUR/m1

Halfhouts rabat onbehandeld 18x127(144)mm 10,19

CEDER PEFC  EUR/m1

Halfhouts rabat 60 mu grijs 18x127(144)mm 12,75

CEDER PEFC  EUR/m1

Foutvrij Zweeds Rabat onbehandeld 6/18x127(140)mm 11,64

LODGEPOLE PINE PEFC  EUR/m1

Board zwart afgelakt 18x178mm 13,09

LODGEPOLE PINE PEFC  EUR/m1

Batten zwart afgelakt 18x68mm 5,53

MULTIPLEX OKOUME WBP

PER Plaat: 250x122cm
 EUR
4mm 35,04
6mm 45,06
8mm 45,84
10mm 48,17

 EUR
12mm 61,40
15mm 71,00
18mm 84,77
22mm 106,87
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RECENTE HOUTPRIJZEN
peildatum 1-9-2022 De hieronder 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.



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

www.woodsolutions.nl

I N T E R N A T I O N A L

Dé Eucalyptus importeur

HK2022

HK22 68

Meer info

HK25 23

Voorraadhoudend importeur 
van nieuw en herbruikbaar 

FSC®-gecertifi ceerd 
tropisch hardhout

 Eigen logistiek    Korte levertijden    100% verantwoord geoogst   

 Deelleveringen    Houtbewerking op maat    Levering op afroep

Jij maakt 
de plannen, 
 wij hebben 
 het hout! 

Advies of informatie nodig?
Bel 0348 820 000 of ga naar:
www.vandenberghardhout.nl Vraag naar onze FSC®-gecertifi ceerde producten

HK25 27
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  Gereedschapstas
AMSTERDAM - Met de 
oersterke gereed-
schapstas Legacy Tool 
Bag van Carhartt kan de 
klusser en professionalna 
de bouwvak weer vol 
energie aan het werk. En 
met veel overzicht. De tas 
heeft namelijk 34 vakken 
en lussen zodat hij (of zij) 
goed zicht heeft op al het 
gereedschap. 

De gereedschapstas 
heeft een stoer design en 
is gemaakt van heavy-
duty Rain Defender mate-
riaal dat waterafstotend 
is. Het hoofdvak van 16 
inch heeft een ritssluiting 
en een metalen frame voor 
een grote opening: zo vindt 
de gebruiker snel het juiste 
gereedschap zonder onno-
dig lang te hoeven zoeken. 
De Legacy Tool Bag is als 
handtas of schoudertas te 
dragen. Hij heeft een slijt-
vaste bodem en is verkrijg-
baar in de kleuren zwart en 

bruin. Natuurlijk is hij voor-
zien van het welbekende 
Carhartt-label. 

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

  Lades met bijpassende anti-slipmatten 
NIJVERDAL - In de Configura-
torwereld van Ostermann kun-
nen talrijke meubelelementen 
snel en eenvoudig online op 
maat geconfigureerd en 
besteld worden. De keuken-, 
meubel- en interieurbouwer 
kan bijvoorbeeld kant-en-klare 
lades op maat bestellen. Hier-
bij kan men vanaf nu direct in 
kleur passende anti-slipmat-
ten (mee)bestellen. De matten 
zijn op rol en per stuk verkrijg-
baar en kunnen kant-en-klaar 
op maat geconfectioneerd 
besteld worden.

De kwalitatief hoogwaardige 
anti-slipmatten zijn in drie 

kleuren - wit, zilver en antraciet 
- verkrijgbaar en passen daar-
door qua kleur perfect bij het 
gekozen ladesysteem. De op 
maat gemaakte configuratie 
van Ostermann is niet alleen 
mogelijk voor standaardafme-
tingen, maar ook voor alle 
gewenste, individuele afmetin-
gen voor het vormgeven van 
moderne keukens. 

Op rol
Bij Ostermann zijn de anti-slip-
matten ook op rol verkrijgbaar. 
Bij individueel geplande en op 
maat gemaakte keukens kost 
het millimeter nauwkeurig op 
maat snijden van anti-slipmat-

ten veel tijd en is er niet altijd 
voldoende werkruimte 
beschikbaar. Bovendien ont-
staat er altijd restmateriaal. 
De oplossing van Ostermann: 
anti-slipmatten millimeter 

nauwkeurig op maat snijden. 
De anti-slipmatten kunnen 
snel en eenvoudig bij het con-
figureren van lades op maat 
direct worden mee besteld. 
Keuken-, meubel en interieur-
bouwers die liever zelf lades 
maken of een opdracht heb-
ben om een lade achteraf te 
repareren, kunnen de kant-en-
klaar op maat gesneden anti- 
slipmatten snel en eenvoudig 
in de Configurator configure-
ren.

NADERE INFORMATIE:
Ostermann 
Telefoon: 0548 – 620606 
www.ostermann.eu

  Verbeterde 2-in-1-koker
WAALWIJK - De reparatiepla-
muur  Dry-Flex SF van Repair 
Care is verkrijgbaar in een vol-
ledig vernieuwde verpakking 
van 150 ml. Het grote voordeel 
van de nieuwe koker? De 
zwarte onderzijde zit vast aan 
het binnenwerk, met nog meer 
gebruiksgemak als resultaat. 

De houtrotreparatiespecialist 
komt met een nieuwe oplos-
sing voor de verpakking van 
de Dry Flex SF 2-IN-1. Deze 
reparatieplamuur was sinds 

begin dit jaar alleen nog ver-
krijgbaar in twee aparte kokers 
vanwege leveringsproblemen 
bij de producent van de 
bekende 2-in-1-koker. 

Nieuwe 2-in-1-koker
De reparatieplamuur is nu 
weer verkrijgbaar in een 2-in-
1-koker. Het gaat om een 
ander type, met een inhoud 
van 150 ml in plaats van 180 
ml én een verlijmde onderkant. 
“Vooral dat laatste is een plus-
punt”, zo stelt commercieel 

manager Aldo Luinge. “Nu we 
toch op zoek moesten naar 
een nieuwe verpakking, heb-
ben we meteen de kans gegre-
pen om verbeteringen door te 
voeren. De onderzijde zit nu 
vast aan het binnenwerk, wat 
prettiger werkt en verlies voor-
komt.” De nieuwe koker te 
gebruiken in het EASY•Q™ 
enkelvoudig doseerpistool. 

Juiste partner gevonden
Aan de introductie van de 
nieuwe 2-in-1-koker ging heel 

wat vooraf. Aldo Luinge: “De 
leveringsproblemen bij de 
kokerleverancier zouden tijde-
lijk zijn, maar uiteindelijk bleek 
dat niet het geval. Het vinden 
van een alternatief was een 
stevige uitdaging, met name 
vanwege de unieke 2:1-verhou-
ding van ons product en de 
strakke doseringseisen. Geluk-
kig vonden we een oplossing. 
Maar zo’n nieuwe koker – met 
een kleinere inhoud – heeft 
ook weer impact op het afvul-
proces en de logistiek.” Het 

afvullen gebeurt voortaan in 
Nederland en Duitsland. “In 
ons product komen compo-
nenten uit de hele wereld 
samen. Het is een hele puzzel 
om alles goed op elkaar te 
laten aansluiten, zeker gezien 
onze hoge maatstaven en het 
uitgekiende testproces.”

REPAIR CARE INTERNATIONAL
Telefoon: 0416 - 650 095 
www.repair-care.nl 

  Bankzitten in stijl
GALTEN - Steeds meer interieurlief-
hebbers vervangen de stoelen aan 
één kant van hun eetkamertafel 
door een lange bank. Die combina-
tie van stoelen en een bankje zorgt 
niet alleen voor meer dynamiek in 
je interieur. Het creëert ook een 
ongedwongen sfeer in huis: ieder-
een schuift knus aan tafel en het ijs 
is meteen gebroken.

Het Deense bedrijf Skovby presen-
teert de elegante en comfortabele 
banken #832, met plaats voor twee 
personen, en #833, waarop je met 

drie kan plaatsnemen. De eiken-
houten bank is verkrijgbaar in drie 
tinten: geolied, wit geolied of zwart 
eikenhout. Maar hét detail dat de 
aandacht steelt, zijn de gouden 
touches in het frame. Dat oog voor 
detail, de hoogkwalitatieve afwer-
kingsgraad en de uitgepuurde 
Scandinavische esthetiek kenmer-
ken elk Skovby-meubel. 

Multi-inzetbaar
De Skovby-banken #832 en #833 
zijn decoratief en multifunctioneel. 
Gebruik je ze niet aan je eetkamer-

tafel, dan staan ze ook prachtig in 
de hal of aan de voet van je bed. 
Wil je planten schikken op het 
bankje? Er dat ene verloren hoekje 
in huis mee opwaarderen? 
Met een tijdloos basis element als 
deze functionele bank kan je alle 
kanten op. 

Over Skovby
Deens familiebedrijf Skovby staat 
al sinds 1933 symbool voor een-
voud, functionaliteit en vakman-
schap. Duurzaamheid was altijd al 
deel van de bedrijfsfilosofie. 

Skovby produceert alle meubilair 
lokaal, in de drie eigen fabrieken in 
Denemarken. Skovby gebruikt 
alleen hout uit duurzaam beheerde 
bossen. Het bedrijf investeert daar-
naast in energie-efficiënte machi-
nes.

NADERE INFORMATIE:
Skovb 
Telefoon: +45 87 54 55 00  
www.skovby.com

  Veligheidshelm
UDEN - Bij het werken op 
hoogte is veiligheid van 
groot belang, maar het wer-
ken met comfortabele, 
degelijke producten is min-
stens zo belangrijk. De 
SecureFit van 3M is een 
comfortabele veiligheids-
helm van een gepatenteerd 
ontwerp met oog voor de 
gebruikers. Deze serie is 
ideaal voor gebruik bij wer-

ken op hoogte, industriële 
werkzaamheden met zware 
machines of andere zware 
werkomstandigheden. 
SecureFit helmen voldoen 
aan de normen EN12492 
(veiligheidshelmen voor 
bergbeklimmers) en EN397 
(veiligheidshelmen voor 
industrie) en met de unieke 
4-punts kinband is het 
moeiteloos schakelen tus-

sen beide afhankelijk van de 
werksituatie. Het ontwerp is 
gebaseerd op de moderne 
klimhelmen en door het 
randloze ontwerp blijft er 
ruim en duidelijk zicht naar 
boven. Met zes verschil-
lende instellingen is de 
hoogte van het binnenwerk 
aan de voor- en achterkant 
in te stellen voor een per-
fecte pasvorm. Door het 

gepatenteerde 3M Pressure 
Diffusion Technology wordt 
de druk op het hoofd 20 pro-
cent verminderd. Voorzien 
van UV indicator die aan-
geeft als de helm vervangen 
moet worden. De helm is 
leverbaar in diverse kleuren.

De 3M SecureFit veilig-
heidshelmen zijn verkrijg-
baar bij Wiltec. Wiltec is 

totaal leverancier en specia-
list op het gebied van veilig-
heid, PBM en beroepskle-
ding en biedt een uitgebreid 
pakket aan producten waar-
onder hoofdbescherming. 

NADERE INFORMATIE: 
Wiltec 
Telefoon: 0413 - 244 444 
www.wiltec.nl.

Met zes verschillende instellingen is de 
hoogte van het binnenwerk aan de voor- 
en achterkant in te stellen voor een per-
fecte pasvorm.

Een Skovby-meubel gaat een leven lang mee. 
De kwaliteit is ongeëvenaard en de ontwerpen zijn 
tijdloos. 

Bij de reparatie-
plamuur Dry-
Flex SF van 
Repair Care zit 
de onderzijde 
van de koker 
vast aan het 
binnenwerk, 
hetgeen verlies 
voorkomt.  

De tas heeft een afmeting van  
41 x 30 x 24 centimeter.
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Machines voor hout, 
kunststof en aluminium

Salvador 
superpush

A f k o r t e n  o p  n i v e a u

Superpush 200 
De directe technische evolutie van het traditionele afkorten; 
Economisch, efficiënt en capaciteit vergrotend

Superpush 250 
De ideale volautomatische afkortinstallatie; 
Eénvoudig, grote capaciteit en kostenbesparend
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