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Orlando Pfister: 
De Beste Klusser van Nederland 2022
HOUTEN – Orlando Pfister uit Berkel en 
Rodenrijs mag zichzelf een jaar lang De 
Beste Klusser van Nederland noemen. 
De competitie was het spectaculaire 
slotakkoord van de prestigieuze verkie-
zing. Drie finalisten kregen drie dagen 
de tijd voor de ultieme finaleopdracht. 
In een sloopwoning moesten zij diverse 

ruimtes verbouwen waarbij ze hun crea-
tiviteit volledig de vrije loop mochten 
laten gaan. Pfister ontwikkelde een 
totaalconcept met in de woonkamer 
een eigen gemaakte barbecue met 
afzuigkap, een klimwand, een groot net 
om in te relaxen, een vijver met zelfge-
maakte magnetische hengels om 

gekoelde bierflesjes op te vissen, een 
bijlen-gooi-baan en een geheime deur 
met daarachter een verborgen werk-
plaats vol gereedschap. De verkiezing 
van De Beste Klusser van Nederland 
werd dit jaar voor de zesde keer geor-
ganiseerd en mogelijk gemaakt door 
Hornbach. 

Bewust Veilig-dag 2023
DEN HAAG - De bouw-, techniek- en onderhoudssector wil de veiligheid in de 
genoemde branches ook het komende jaar weer onder de aandacht brengen met de 
zogenaamde Bewust Veilig-dag met als slogan Bewust Bezig = Bewust Veilig. Komend 
jaar staat deze dag op de agenda op woensdag 29 maart. 

Veiligheid op het werk is van 
levensbelang. Misschien nu 
nog wel sterker dan in voor-
g a a n d e  j a r e n ,  o m d a t 

steeds meer mensen uit andere 
branches en landen de sectoren 
komen versterken. Hun komst is 
essentieel voor de uitvoering van de 
energietransitie en de bouwopgave. 
Maar met een groeiend aantal 
nieuwe mensen met verschillende 
achtergronden groei t  ook het 
belang van bewustwording rond vei-
lig en gezond werken.

Voor het zevende jaar op rij organi-
seren Bouwend Nederland, Tech-
niek Nederland, OnderhoudNL en 
Aannemersfederatie Nederland de 
Bewust Veilig-dag. Met het initiatief 
willen zij de bewustwording rond 
veilig en gezond werken binnen de 
sector vergroten. Nu de bouw en 

technische sector de komende 
jaren honderden zo niet duizenden 
nieuwe mensen verwelkomt, geldt 
ook voor hen: Bewust Bezig = 
Bewust Veilig.

Hoe ziet de dag eruit?
Tijdens de Bewust Veilig-dag 2023 
zullen bedrijven in de sector op hun 
eigen manier aandacht besteden 
aan veilig en gezond werken. Ieder 
deelnemend bedrijf bepaalt zelf hoe 
zij deze dag inrichten en welke acti-
viteiten zij organiseren. De branche-
organisaties leveren ondersteu-
nende middelen en inspiratie, maar 
de invulling van de dag is aan de 
bedrijven zelf.

Bewust Veilig-dag 2022
De Bewust Veilig-dag van 2022 was 
een groot succes. Meer dan vier-
honderd  bedrijven in de bouw, tech-

niek en onderhoud - zowel grote als 
kleine bedrijven - meldden zich aan. 
Zij besteedden elk op hun eigen 
manier aandacht aan gezondheid 
en veiligheid op het werk. Ook dit 
jaar vormt de website www.bewust-
veilig.com weer de spil waarop alle 
informatie te vinden is. De organisa-
ties roepen elk bedrijf dat zijn steen-
tje wil bijdragen aan het voorkomen 
van onveilig werk op om zich aan te 
melden voor de Bewust Veilig Dag 
2023. Inmiddels hebben de eerste 
zestig bedrijven zich al aangemeld 
voor de editie 2023. Elk bedrijf in de 
bouw, techniek, infra en onderhoud 
mag meedoen. Deelname is gratis 
en vrijblijvend. Vanuit de organisatie 
ontvangen de deelnemers ideeën 
en suggesties om het onderwerp te 
agenderen. 
Aanmelden kan via:
www.bewustveilig.com

VACUUMHEFFERS

071-5896400 / ERKON.NL

VACUUMHEFFERS

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

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

HK23 90b

TERSA.NL

UIT VOORRAAD LEVERBAAR

TERSA 
DE UNIEKE
ZWITSERSE 
KWALITEIT

HK1936c

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

NET ZO INDIVIDUEEL 
ALS UW UITDAGINGEN.

Machines voor het bewerken van 
massief hout, plaatmateriaal, kunststoffen 

en aluminium.



cab
houtimport

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

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

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

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

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

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

• Hardboard in standaard maten 
en op maat gezaagd.

HK1392

Beyleveld

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

Hardboard - Zachtboard

Spaanplaat - MDF - HDF

OSB - HPL

Multiplex (alle merken)

Underlayment (Fins vuren,

Elliottis, Radiata, Eucalyptus, grenen)

Wij kunnen onze standaard producten

ook gegrond, bewerkt en gezaagd aanbieden.

Lebbink Trading B.V.
HOUT IMPORT

Tel.: 0320-288086

fax: 0320-288558

info@fiberboards.eu

www.fiberboards.eu
HK1758

n Houtbewerkingsmachines

n Freesgereedschappen

n Afzuiginstallaties

n Onderhoud en Reparatie

n Keuring machines vlgs. richtlijn arbeidsmiddelen

n Electr. handgereedschap norm NEN 3140

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

In- en verkoop van nieuw en gebruikte
houtbewerkingsmachines / afzuiginstallaties
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Schrijf u in voor de nieuwsbrief op

dehoutkrant.nl
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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 altijd 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

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 
Dorpsweg 11 | 3257 LB Ooltgensplaat 
0187-630621 | info@molendijkservice.nl 
molendijkservice.nl 
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Veilingstraat 46

7833 HN Nieuw-Amsterdam

tel. 0591 - 55 25 04

fax 0591 - 38 19 10

info@� jnhoutdrenthe.nl

www.� jnhoutdrenthe.nl

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

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

Kwaliteit staat bij ons voorop

HK2593

Nieuw binnengekomen zware Douglas stammen tot Ø140 cm
ingezaagd 52 mm, en 62 mm.
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ONDERWIJS IN MEMORIAM

ACTUEEL

Wij wensen alle lezers en 
adverteerders van de Houtkrant 

fijne feestdagen en een 
voorspoedig en gezond 2023. 

Namens alle medewerkers, 
Joop Schuurman

Uitgever de Houtkrant

De eerste editie in 2023 verschijnt op 13 januari.

REDACTIONEEL

ZWOLLE - Omringd door familie, meubelmakers in spé én bedrijven die op zoek zijn 
naar goede werknemers in de interieurbouw, ontvingen eind november maar liefst 
dertien volwassen meubelmakers hun certificaat en presenteerden zij hun eindwerk. 

Er is veel vraag naar creatieve 
denkers en doeners. “Bij 
Cibap Next scholen we in 
creatief denken én doen. 

Juist de combinatie tussen deze 
twee facet ten zorgt voor een 
nieuwe generatie creatief professio-
nals waar het bedrijfsleven om staat 
te springen”, vertelt Jeanine van 
Dalen. Zij opende de avond en is als 
teamcoördinator nauw betrokken 
bij de ontwikkeling van de Cibap 
Next trainingen. Na de uitreiking 
was er kort een podium voor Gea 
Oenema van Xelvin scheeps- en 
jachtbouw. “Een avond als deze is 
een nieuwe manier om mensen te 
ontmoeten en het bedrijfsleven te 
verbinden met het onderwijs”, ver-
tel t  Oenema enthousiast .  Ook 
waren Spijker interieurbouw, HiTecs 
en interieurbouwvacature.nl aanwe-
zig om te spreken met de deelne-
mers over mogelijke toekomstige 
samenwerkingen. Over één ding zijn 
alle bedrijven het eens: Deze innova-
tieve aanpak van Cibap Next helpt 
zowel de deelnemers als de bedrij-
ven om op een laagdrempelige 
manier en in een vroeg stadium 
kennis te maken met elkaar.

Van designkast tot tuinbank 
Van eettafel tot loungestoel. In de 
ontwerpfabriek van de Cibap vak-
school voor vormgeving in Zwolle, 
stonden de eindwerken van de 
groep gecertificeerde meubelma-
kers tentoongesteld. Tijdens de uit-
reiking vertelt Hans Posthumus, 
trainer Meubelmaken bij Cibap 
Next, dat de deelnemers met recht 
ontzettend trots mogen zijn op de 
eindwerken. Tijdens het intensieve 

traject leerden ze verschillende 
houtverbindingen maken en werken 
met alle gereedschappen; van hand-
gereedschap, elektrisch gereed-
schap tot de machinale bewerking 
van hout. “Het is knap om in zo’n 
korte tijd zulke kwalitatief goede 
meubels te maken”, glimlacht Sjef 
Mols, oud-werknemer bij Piet Hein 
Eek en trainer bij Cibap Next.

Moderne ambacht is terug
“Naast creatieve trainingen als Con-
tent Creator, Creatief DTP en het 
3D-tekenprograma SketchUp pro 
hopen we in 2023 nog een aantal 
nieuwe trainingen in moderne 
ambachten te lanceren”, vertelt Van 
Dalen. “Dan moet je denken aan 
meubelstofferen en een gevorder-
den training Meubelmaken. Maar 
voor het zover is, stemmen we de 

inhoud van de trainingen zorgvuldig 
af met het bedrijfsleven. Op deze 
manier hebben onze deelnemers 
aan het einde van de training de atti-
tude, kennis en vaardigheden om in 
te stromen in het bedrijfsleven.” 
Nieuwe trainingen worden doorlo-
pend ontwikkeld en zijn terug te vin-
den op cibapnext.nl.

Scholingssubsidie
Scholing is tegenwoordig voor 
iedereen toegankelijk. Naast het 
landelijke STAP-budget heeft Regio 
Zwolle ook stimuleringsfondsen 
voor de ontwikkeling van medewer-
kers en inwoners. In de Regio 
Zwolle kunnen werkgevers en 
ZZP’ers terecht bij Upgrade Jezelf 
en inwoners bij Groei Vooruit voor 
financiële ondersteuning van om- 
en bijscholing.

DALFSEN - Vorige week bereikte 
ons het droevige bericht dat 
Jørgen van Bosse op 58-jarige 
leeftijd onverwachts is overle-
den. Van Bosse was 22 jaar lang 
werkzaam binnen Foreco als 
inkoper van hout en houtproduc-
ten en gespecialiseerd in rond-
hout. Hij  overleed tijdens een 
inkoopreis door Frankrijk.

Kwaliteitshout aanmelden voor Rondhoutveiling
EDE - Opvallende stammen van bijzondere kwaliteit zijn 
meer dan welkom op de 27e Nederlandse Rondhoutveiling 
op 25 februari 2023.  Boseigenaren, overheden of particu-
lieren krijgen over het algemeen een betere prijs voor hun 
hout en geven het bovendien een duurzame bestemming. 
De eindproducten gaan doorgaans nog generaties mee, 
waarbij ook de opgevangen CO2 opgeslagen blijft in het 
hout. Aanmelden kan tot 23 december 2022.

Ieder jaar organiseren de Bosgroepen de Nederlandse Rond-
houtveiling. In 2023 gebeurt dit al voor de 27e keer. Het is dé 
ontmoetingsplek voor kopers en verkopers van ons beste 
hout. Pieter Westerhof, coördinator: “Nederland heeft prach-
tig kwaliteitshout. Met deze veiling laten we dat zien. Mensen 
die speciaal hout zoeken, zoals kunstenaars, meubelmakers 
en mastenmakers, vinden het hier. Zo geven we hout meteen 
een duurzame bestemming. Bovendien blijkt de houtveiling 
een prima manier om een hogere prijs voor kwaliteitshout te 

krijgen. De afgelopen edities gingen met name eik en noot 
voor recordprijzen weg. Dit jaar hebben we een nieuwe plek 
om het hout te tonen. We blijven in de gemeente  Arnhem, 
dichtbij de oude locatie. De rolbaan zijn we momenteel aan 
het inrichten.”

Hout aanmelden
Geschikt voor de Rondhoutveiling zijn bomen van hoge kwali-
teit die bijvoorbeeld opvallen door soort, stamdikte, noest-
vrije onderstam of juist door hun grillige vorm. Het hout aan-
melden kan tot 23 december 2022. Dat kan met het formulier 
op de website van de bosgroepen (www.bosgroepen.nl). Wij 
beoordelen de aanmelding en nemen zo spoedig mogelijk 
daarna contact op. 

Meer informatie of vragen:  
Pieter Westerhof, via p.westerhof@bosgroepen.nl of mail 
naar houtveiling@bosgroepen.nl.

  Varkenscyclus
Helaas leren we nog steeds weinig 
lessen uit het verleden. In de Corona 
tijd viel de aanvoer tegen en kwamen 
transporten en verschepingen ver-
traagd binnen. De voorraden waren 
laag en zonder tegenvallers maar net 
voldoende voor just-in-time levering. 
Toen ontstonden in korte tijd tekorten 
in alle bouwmaterialen en tevens in 
hout. Voorraad was ineens weer het 
toverwoord dus er werd massaal bijge-
kocht om buffers aan te leggen. 

Na Corona viel de markt vervolgens 
tegen doordat het klussen ophield en 
er minder vergunningen waren afgege-
ven voor de nieuwbouw. Voorraden in 

Vuren waren ineens weer veel te hoog 
aangezien de capaciteit was verhoogd 
en alles weer tijdig werd uitgeleverd. 

Het is nog steeds een koopbeleid van 
rennen en stilstaan (in plaats van de 
rust te bewaren en gespreid in te 
kopen uitgaande van een gezonde 
voorraad). Dit leidt helaas tot onnodig 
hoge prijsschommelingen waar nie-
mand bij gebaat is. 

Waarschijnlijk zal het nooit verande-
ren, maar ik hoop nog steeds dat we 
leren van het verleden en niet elke keer 
weer doorschieten. 

COLUMN ROBERT JAN DEKKER - KONINKLIJKE DEKKER

Onderwijs helpt bij
Invullen vacatures

In de ontwerpfabriek van de Cibap vakschool voor vormgeving in Zwolle, stonden 
de eindwerken van de groep gecertificeerde meubelmakers tentoongesteld.
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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

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

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

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

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

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



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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HK1473

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

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

Oplossingen voor shredders, filters, drogers, molens 
en silo's in de:

•  Recycling
•  Houtverwerkende industrie  
•  Food 
•  Feed

SPECIALIST IN 
BRAND- EN EXPLOSIEBEVEILIGING

Ga naar vdlindustrialproducts.com
KRACHT DOOR SAMENWERKING

+31 (0)40 - 292 55 80

VDL Advertentie-Vonkendetectie-De Houtkrant-148x120mm.indd   1VDL Advertentie-Vonkendetectie-De Houtkrant-148x120mm.indd   1 2-11-2022   08:48:382-11-2022   08:48:38

HK25 81

Schrijf u in voor de
nieuwsbrief op dehoutkrant.nl

BEDANKT VOOR UW 
BEZOEK AAN HOUTPRO+
en wensen u fi jne feestdagen en vooral 
een gezond en succesvol 2023!

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

ONZE 
WINTERACTIE MET TOPAANBIEDINGEN VINDT U OP ONZE 

HOMEPAGE!
www.felder-group.nl
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Industrieel gereedschap, CNC machines, precisie slijptechniek, 
aggregaten & afzuigtechniek
voor de hout-, metaal-, kunststof-, aluminium- en composiet verwerkende industrie
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ADVERTENTIE

AGENDA 2022

ECONOMIE ACTUEEL

OPENING

 t/m 21 januari 202316
 IMM COLOGNE

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

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

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

 LIGNA
 Hannover Messe
 www.ligna.de 
 

ACTUEEL

DEN HAAG - MKB-Nederland is bij met het jaarbericht de Staat van het mkb van het Comité voor Ondernemerschap. 
Dat ondersteunt de visie van de ondernemersorganisatie dat ondernemers - zeker in deze ingewikkelde tijden - 
behoefte hebben aan een  overheid met een lange termijnvisie. “Opvolgende crises ontnemen het zicht op  structurele 
trends en de toekomst. Het is dan nog lastiger ondernemen als het beleid van de overheid ook een onzekere factor is”, 
aldus voorzitter van MKB-Nederland, Jacco Vonhof 

In de nieuwe editie van het jaar-
bericht schetst het Comité dat 
er veel van ondernemers wordt 
gevraagd en verwacht. Ze moe-

ten (verder) verduurzamen en digi-
taliseren, maar tegelijk is daar ook 
voldoende financiering en perso-
neel voor nodig en dat is een pro-
bleem. Een routekaart, aldus het 
comité, moet hen helpen om ant-
woord te geven op de vraag: hoe 
dan? ‘Het mkb moet meer dan ooit 
investeren.  Dat kan al leen als 

ondernemers een wenkend per-
spectief wordt geboden’, aldus het 
comité.

Fundamenten versterken
Het Comité vindt het noodzakelijk 
om de fundamenten van het onder-
nemingsklimaat te versterken en 
vraagt daarom aandacht voor drie 
S’en. Er zijn structurele maatrege-
len nodig, gericht op versterking 
van de productiviteit en het verdien-
vermogen. Dat kan alleen in samen-

hang: er is behoefte aan een natio-
nale routekaart waarin beleidsambi-
ties gecombineerd worden. Dat 
vraagt ook om samenwerking en 
bundeling van beleids- en uitvoe-
ringskracht, tussen ministeries, tus-
sen overheden en met sociale part-
ners en het bedrijfsleven.

Voorspelbaarheid
Volgens EZK-minister Mickey Adri-
aansens, die het rapport ook kreeg 
overhandigd, is blijven innoveren 

essentieel voor onze toekomstige 
welvaart. “Om mkb’ers daarbij te 
helpen en hun ondernemerschap te 
stimuleren moeten wij als overheid 
onder andere zorgen voor stabiliteit 
en voorspelbaarheid. Met mijn Stra-
tegische agenda voor het onderne-
mingsklimaat in Nederland wil ik 
ondernemers meer houvast bieden. 
Het gepresenteerde voorstel voor 
een routekaart is daarin een rele-
vante eerste stap.”

Overhandiging petitie voor houtstook
DEN HAAG - Houtstokers in Neder-
land hebben massaal gehoor gege-
ven aan het ondertekenen van een 
petitie voor verantwoorde 
houtstook. Voorzitter Tjeerd de 
Groot van de Kamercommissie 
IenW ontving op 15 november 
26.500 steunbetuigingen. De over-
handiging vond plaats in Den Haag 
door Nanno Bolt en Ed de Jong, 
bestuursleden van Stichting De 
Groene Stoker. De consumenten-
stichting vertegenwoordigt de 
belangen van stokers uit heel 
Nederland die zich inzetten voor 
verantwoorde houtstook.

De Groene Stoker maakt zich sterk 
om verantwoord te blijven stoken. De 
stichting geeft tips en adviezen voor 
verantwoord stoken via een kennis-
centrum op haar website. Helaas zijn 
er nog teveel consumenten die op 
een verkeerde manier vuur stoken, 
waardoor zij worden gezien als 
onruststokers. Onnodig vindt Nanno 
Bolt: “Deze petitie aan Tjeerd de 
Groot is een signaal van tienduizen-
den gepassioneerde stokers die 
graag op een verantwoorde manier 
genieten van houtvuur. De warmte en 
sfeer van het houtstoken draagt 
direct bij aan hun welzijn”.

LaminaatenParket.nl opent vestiging in Leiden 
LEIDEN - LaminaatenParket.nl 
opent per direct een nieuwe vesti-
ging op bedrijventerrein Baanderij 
in Leiden. Hiermee breidt de van 
origine online vloerenwinkel 
opnieuw uit en staat de teller 
alweer op negen fysieke winkels. 
Eerder vestigde de vloerleveran-
cier zich al in Sliedrecht, Den 
Haag, Alkmaar, Utrecht, Amster-
dam, Almere, Eindhoven en 
 Apeldoorn.

Het pand waarin LaminaatenParket.
nl intrekt is 550 vierkante meter 
groot. “Ik ben ontzettend blij dat we 
vanaf nu echt open gaan”, aldus Bas 
Luijkx, filiaalhouder van de vestiging 
in Leiden. “Ik ben een rasechte 
ondernemer en heb dus ontzettend 
veel zin om aan de slag te gaan. Alle 
voorbereidingen kostten veel ener-
gie, maar ik ben tevreden met het 
resultaat. De regio is door de vesti-
ging in Den Haag bekend met Lami-

naatenparket.nl, dus ik heb er alle 
vertrouwen in dat we knallend van 
start gaan.”

Fysieke aanwezigheid
Afgelopen zaterdag vond zoals 
Luijkx het noemt de ‘soft opening’ 
plaats, waarna de officiële opening 
- inclusief enkele feestelijkheden - 
op een later moment volgt. Floris 
Jeurissen, oprichter en directeur 

van Laminaatenparket.nl, is in zijn 
nopjes met Leidse vestiging: “Nadat 
brand ons hoofdkantoor trof heb-
ben we een aantal moeilijke dagen 
gehad. Gelukkig kunnen we onze 
bedrijfsvoering doorzetten, mede 
door hulp van onze klanten en part-
ners. Daarom ben ik ook blij dat we, 
ondanks alles, deze week alweer 
onze negende vestiging openen. We 
zijn van origine een online partij, 

maar fysieke aanwezigheid in het 
land past binnen onze groeiambi-
ties. Ik wens Bas succes en ben blij 
hem te verwelkomen als franchise-
nemer van onze Leiden-vestiging.”

Over LaminaatenParket.nl
LaminaatenParket.nl is sinds 2010 
actief, met vestigingen in Den Haag, 
Utrecht, Almere, Amsterdam, Alk-
maar, Eindhoven, Sliedrecht, Leiden 
en Apeldoorn. De afgelopen jaren 
heeft LaminaatenParket.nl zich ont-
wikkeld tot één van de grootste spe-
lers op de markt. In de webshop is 
een uitgebreid assortiment in onder 
andere laminaat, houten vloeren, 
pvc vloeren, ondervloeren en plinten 
te vinden. Ook voor visgraat parket-
vloeren en brede houten planken is 
men bij LaminaatenParket.nl aan 
het juiste adres. 

Meer informatie:
laminaatenparket.nl

Recyclen en 
hergebruik 
veiligheids-
schoeisel
DELFT - Binnen de NEN-normcom-
missie Voet- en beenbescherming 
is een werkgroep opgericht om te 
kijken naar de mogelijkheden om 
goede afspraken te maken over 
recycling en hergebruik van veilig-
heidsschoeisel. De werkgroep wil 
dat de duurzaamheid van veilig-
heidsschoeisel op een duidelijke 
manier getoetst kan worden. Duur-
zaam veiligheidsschoeisel moet 
vervolgens ook voor de gebruiker 
goed als duurzaam herkenbaar zijn.

De werkgroep gebruikt hiervoor de 
NTA 8195, ‘Circulair Textiel’ als uit-
gangspunt. NTA 8195 beschrijft cate-
gorieën van circulaire textielproduc-
ten. In dit document worden eisen 
gesteld aan de inputstromen en de 
toegepaste circulaire strategieën om 
te kunnen rapporteren over catego-
rieën van circulaire producten. 

Deelnemen aan de werkgroep? 
Neemt u contact op met: Leander 
van Splunter. iv@nen.nl 

‘Ondernemer heeft behoefte 
aan stabiel overheidsbeleid’

Voorzitter Tjeerd 
de Groot van de 
Kamercom missie 
IenW ontving op 15 
november 26.500 
steunbetuigingen 
uit handen van 
Nanno Bolt en Ed 
de Jong, bestuurs-
leden van Stichting 
De Groene Stoker.

De werkgroep wil dat de duurzaamheid 
van veiligheidsschoeisel op een duide-
lijke manier getoetst kan worden.  
(foto: Sumanley xulx):

Fysieke aanwezig-
heid in de vorm van 
een echte winkel 
blijft ook voor een 
van origine onlien 
vloerenwinkel van 
belang. 
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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

HK25 34
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ARCHITECTUUR

MARKTONTWIKKELING

Architecten zijn bezorgd 
AMSTERDAM - Architectenbureaus 
verwachten de komende tijd een 
daling van het aantal nieuwbouw-
projecten en zien opdrachten van 
particulieren afnemen. Door prijs-
stijgingen en leveringsonzekerheid 
vertraagt de woningbouw en ook de 
verduurzaming, terwijl hier juist een 
versnelling nodig is. Bureaus zien 
zich door loonstijgingen en de hoge 
inflatie genoodzaakt om flinke 
prijsstijgingen door te voeren in hun 
tarieven. 

De brancheorganisatie voor architec-
ten, BNA, vraagt hiervoor begrip in de 
markt en bij opdrachtgevers. Deze 
marktgegevens komen uit de BNA 
Conjunctuurmeting najaar, die nog 
voor de stikstofuitspraak bouwvrij-
stelling van de Raad van State is uit-
gevraagd.

Investeren in ontwerpkracht
“Op deze manier gaan we de 
gewenste aantallen, betaalbaarheid 
en duurzame kwaliteit van de nodige 
woningen niet halen. Het moeilijke 

aan de situatie is dat de ontwikkeling 
van duurzame woningen begint te 
haperen nu er grote behoefte aan is. 
Sommige bureaus moeten al inkrim-
pen. Er moet nu juist worden geïnves-
teerd in ontwerpkracht om samen 
met alle betrokkenen nog slimmer te 
bouwen. Ontwikkel samen nieuwe 
duurzame bouwmethoden en proces-
sen binnen de bestaande en nieuwe 
gebouwde omgeving. Zo voorkomen 
we dat de bouw stilvalt, want dat wil 
niemand”, aldus BNA-voorzitter Jolijn 
Valk.

Werkvoorraad gedaald, noodzaak 
hogere tarieven
“Bureaus maken zich grote zorgen 
over de krimp van de opdrachten-
stroom, de toegenomen onzekerheid 
in de branche en de opeenstapeling 
van belemmeringen buiten hun 
invloedssfeer. Bureaus zullen de 
extreme prijsstijgingen direct moeten 
doorberekenen in de honoraria ook 
van de bestaande opdrachten”, ver-
volgt Jolijn Valk. Uit de conjunctuur-
meting blijkt dat de werkvoorraad van 

architectenbureaus dit najaar is 
gedaald naar gemiddeld 4,7 maan-
den. Dit is ruim een maand minder 
dan afgelopen voorjaar en de drie 
metingen daarvoor. Het aandeel 
bureaus dat de werkvoorraad als 
groot beoordeelt, is gedaald van 30 
procent het afgelopen voorjaar naar 
15 procent dit najaar.

Productiebelemmeringen
Bureaus zijn dit najaar minder posi-
tief geworden over de vooruitzichten 
voor het aantal nieuwe opdrachten en 
de omzet. Bijna 40 procent van de 

bureaus verwacht een daling van de 
opdrachten en de omzet in het vierde 
kwartaal. De meeste bureaus (86 pro-
cent) ervaren problemen bij projecten 
door vertraagde vergunningsverle-
ning of besluitvorming op regionaal 
of gemeentelijk niveau. 
Verder ervaart een ruime meerder-
heid van de bureaus (64  procent) 
belemmeringen bij de productie. 
De meeste belemmeringen komen 
door vertragingen bij (onder)aanne-
mers en trage besluitvorming en ver-
gunningverlening bij (gemeentelijke) 
overheden.

Prijsstijgingen en leverings-
problemen
In de ontwerpfase, projectvoorberei-
ding, of -uitvoering ervaren de 
meeste bureaus problemen door 
schaarste aan algemeen gebruikte 
bouwmaterialen of (componenten 
van) installaties. Ongeveer de helft 
van de bureaus heeft door de prijsstij-
gingen of leveringsproblemen projec-
ten moeten uitstellen of het materi-
aalgebruik moeten aanpassen. De 
prijsstijgingen en leveringsproblemen 
hebben bij 40 procent van de bureaus 
ertoe geleid dat er bij projecten voor 
minder duurzame oplossingen is 
gekozen.

Over de BNA Conjunctuurmeting
Twee keer per jaar peilt de BNA de 
conjunctuur bij de leden. De Conjunc-
tuurpeiling gaat in op productiebelem-
meringen, werkvoorraad, opdrachten, 
omzet, honoraria, medewerkers, type 
opdrachten, opdrachtgevers en deel-
markten. Dit geeft inzicht in de actuele 
marktverwachtingen van bureaus. Alle 
BNA-leden krijgen de resultaten gratis 
toegezonden.

De Heilig Har t Kerk is een 
imposante, neogotische hal-
lenkerk welke gebouwd is in 
1900. De kerk ligt nabij het 

centrum van Breda aan de Baroniel-
aan. Dit project is bijzonder door het 
monumentale karakter van de kerk. 
Hierover spraken we met

Hoofduitvoerder van dit project is 
Thomas Robben: “Het oudste deel 
van de kerk is in 1900 gebouwd, ruim 
honderdtwintig jaar geleden. Sinds 
1985 is deze kerk niet meer als zoda-
nig in gebruik. Sinds 2002 kreeg het 
complex de status van Rijksmonu-
ment en zijn er plannen gemaakt voor 
de herstemming van de kerk. Er is uit-
eindelijk gekozen voor de bouw van 
twintig unieke, luxe appartementen.”

Rijksmonumentaal karakter
In 2002 kreeg het complex waarvan 
de pastorie en het klooster ook deel 
uitmaken, de status van Rijksmonu-

ment. Er zijn verschillende plannen 
voor de herbestemming van de kerk 
gemaakt. Er is uiteindelijk gekozen 
voor de bouw van twintig unieke, luxe 
appartementen. In oppervlakte varië-
ren ze van 50 tot 230 m2 met mini-
maal één eigen parkeerplaats. De 
meeste appartementen krijgen twee 
verdiepingen, sommige met een eigen 
tuin, sommige met een inpandig bal-
kon.

Complexe transformatie
De transformatie van de Heilig Hart-
kerk tot woonruimte was een com-
plexe. Gelet op de eisen die door de 
belanghebbenden werden gesteld, 
waaronder de eisen van het bisdom. 

Zo moet de Mariakapel toegankelijk 
blijven voor publiek en mochten de 
gebrandschilderde ramen niet verlo-
ren gaan. De buitenkant blijft zoveel 
mogelijk intact vanwege het rijksmo-
numentale karakter van het gebouw. 
Eveneens blijven aan de binnenkant 
authentieke elementen zoals de Korin-
tische zuilen behouden. Het pand 
werd gerealiseerd in vier bouwlagen. 
Voordat we konden beginnen, hebben 
we eerst de oude betonnen vloer ver-
wijderd en een nieuwe fundering aan-
gebracht. De hoofddraagconstructie 
is van staal. Op de begane grond en 
de eerste verdieping zijn de woning-
scheidende wanden van kalkzand-
steen. Vanwege het gewicht van dit 
materiaal is dat voor de derde en 
vierde verdieping niet mogelijk. Daar 
werkten we met metalstud wanden. 
De woningscheidende betonnen vloer 
tussen de tweede en derde bouwlaag 
hebben in het werk gestort. Door mid-
del van houten balken en underlay-

ment zijn de verdiepingsvloeren in de 
woningen geconstrueerd.

Materialen geleverd door Jongeneel
Logistiek waren er de nodige uitdagin-
gen. Zo stond de levering van houten 
balken zwaar onder druk ten tijde van 
de uitvoer.  Om dit op te lossen 
speelde Koninklijke Jongeneel een 
centrale rol. Zij zorgden ervoor dat de 
benodigde materialen hier op maat en 
just-in time werden aangeleverd door 
een gedetailleerd afroepschema op te 
stellen.

(Dit artikel is tot stand gekomen in samen-
werking met Jongeneel.)

Hemels wonen in de 
Heilige Hartkerk
BREDA - Altijd al willen wonen in een kerk? Dat kan! In opdracht van Stichting Woonzorg 
Nederland realiseerde Bouwbedrijf de Bonth van Hulten twintig unieke, luxe 
appartementen in de Heilig Hartkerk in Breda.

De productiebe-
lemmeringen in 
beeld gebracht. 
(Bron: Panteia, 
november 2022)

De buitenkant blijft zoveel mogelijk intact vanwege het rijksmonumentale karakter van het gebouw

Er is gekozen voor de inpandige bouw van twintig unieke, luxe appartementen.
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HARDHOUT VOOR EEN MOOIERE WERELD

Hoeft u niet op te wachten.

BEKIJK ONZE ACTUELE VOORRAAD FSC®-HARDHOUT!

● Gratis transport
● Binnen 2 werkdagen leverbaar
● 100% duurzaam hardhout
● Deelleveringen mogelijk
● Houtbewerking op maat
● Levering kan op afroep

[voorraadoverzicht]

F

Hoeft u 
niet op te 
wachten
Voorraadhoudend importeur 
van nieuw en herbruikbaar 

FSC®-gecertifi ceerd 
tropisch hardhout

Vraag naar onze FSC®-gecertifi ceerde producten

 Eigen logistiek    Korte levert� den    100% verantwoord geoogst

 Deelleveringen    Houtbewerking op maat    Levering op afroep

Uit voorraad leverbaar!

Bekende én minder bekende houtsoorten

Mét b� behorend advies • Voor alle toepassingen

HK25 82

Omdat gebruikte 
machines nog een 
hoop kunnen. 

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

            2.3 miljoen bezoekers             159 landen             125.000 bieders

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

HK25 35
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Normaal zijn de stenen van 
graniet, maar die zijn voor 
ons niet te betalen. We heb-
ben b i j  e erdere ed i t ies 

gebruik gemaakt van houten ‘stenen’ 
en die voldoen perfect. Ze zijn wat 
lichter, maar dat is geen enkel pro-
bleem. Ze zijn echter wel wat meer 
aan slijtage onderhevig en dus waren 
we toe aan nieuwe stenen”, zo laat de 
organisatie van het evenement weten. 
Het bestuur van Epe on Ice vroeg Rob 
en Daan Wijnbergen om 45 ‘houten‘ 
stenen te maken. 

Rob Wijnbergen heeft een bosbouw & 
hoveniersbedrijf in Apeldoorn. Zijn 
zoon Daan volgt bij ROC Aventus de 
opleiding tot meubelmaker/interieur-

bouwer. Het maken van de schijven is 
voor het tweetal een kolfje naar hun 
hand. Officieel wegen de granieten 
schijven ongeveer 19 kilo. De schijven 
voor het Eper evenement hebben een 
radius van ongeveer 25 centimeter, 
maar zijn een stuk lichter qua gewicht. 
Ze zijn gemaakt van essen, eiken en 
douglas.  “Ze verschillen allemaal iets 

van omvang, omdat eiken zwaarder is 
dan douglas en essen en we het 
gewicht ongeveer gelijk wilden hou-
den. Maar gewicht van de houten 
schijven komt bij lange na niet aan 
deze 19 kilo. Ik heb ze nog niet op de 
weegschaal gehad, maar ik schat de 
helft. Straks komt er een rubberen 
ring omheen, anders bestaat de kans 

dat je ze tegen elkaar stukgooit”, ver-
telt Daan om vervolgens uit te leggen 
dat hij slechts 20 minuten tijd nodig 
heeft voor de productie van één schijf. 
“Ik frees de schijven met behulp van 
een mal en een kopieerfrees. Som-
mige schijven zijn uit één stuk, andere 
schijven zijn gelijmd. Na het drogen 
van de lijm kunnen we ze schuren. Het 

schilderen en het handvat monteren 
gebeurt door de mensen van Epe on 
Ice.”

Lokaal
Het hout dat Daan en Rob gebruiken 
voor het maken van deze schijven is 
afkomstig uit de Veluwse bossen. 
Rob: “We halen al ons hout hier uit de 
directe omgeving. We doen daarbij zo 
veel mogelijk zelf, van vellen tot eind-
product. Alleen voor het zagen van 
planken of balken huren we een extern 
bedrijf in. Na het zagen laten we het 
hout een paar jaar drogen. Daarna 
kunnen we het verwerken tot eindpro-
duct. Dat varieert van een tafel of een 
kast tot en met hout voor een vloer of 
een betimmering. Daarnaast maken 
we veel producten voor in tuinen. Dat 
kan variëren van een pergola tot en 
met een schutting en soms een com-
plete veranda. En in dit geval maken 
we er dus curlingschijven van.“ 

VAKMANSCHAP

PRODUCTNIEUWS

  Inspiratie op de stand van Ostermann
NIJVERDAL - Van 1 tot en met 
4 november 2022 vond de 
Hout Pro+, dé vakbeurs voor 
houtverwerkingsbedrijven, 
weer plaats in ‚s-Hertogen-
bosch. Op de stand van Oster-
mann konden beursbezoekers 
het uitgebreide assortiment en 
talrijke nieuwe producten ont-
dekken en inspiratie opdoen 
voor toekomstige projecten.

Eindelijk was er weer een vak-
beurs! Na de lange periode, 
waarin er geen vakbeurzen 
waren, verheugden de mede-
werkers van Ostermann 
Nederland zich op dé vak-
beurs. In de Brabanthallen te 
‚s-Hertogenbosch konden 
bezoekers tal van (nieuwe) 
producten ontdekken: kanten-
band, design oppervlakken, 
meubelbeslag & kant-en-klare 
producten op maat - alles van 
één leverancier. Bovendien 
kreeg de keuken-, meubel- en 

interieurbouwer praktische 
tips & tricks tijdens de regel-
matige live-demonstraties. 

Actuele kantentrends
Enkele highlights op de beurs 
waren de matte, supermatte 
en extreem matte kanten in 
talrijke unikleuren. Verder vond 
men er realistisch uitziende 
hout- en steendecoren en 

natuurlijk de passende kanten 
bij verschillende nieuwe collec-
ties, waaronder de Unilin-col-
lectie. De getoonde producten 
lieten de hoogwaardige kwali-
teit van de kanten zien en van 
de koppeling van de kant bij de 
plaat, alsook het grote veel-
voud aan kantenband passend 
bij de plaat. 

Meubelelementen kant-en-
klaar op maat
Op de beursstand waren ook 
veel producten te zien die keu-
ken-, meubel- en interieurbou-
wers kant-en-klaar op maat 
kunnen configureren. Hiertoe 
behoren bijvoorbeeld meubel-
fronten, lades van Hettich en 
Grass of meubelrolluiken. Het 
Ostermann Team gaf ook 
informatie over nieuwe servi-
ces, zoals het op maat snijden 
van Furniture Linoleum, anti-
slipmatten of technische pro-
fielen.

Nieuw: meubelschapsysteem 
Cadro  
Ook het nieuwe aluminium 
kadersysteem Cadro van Het-
tich was al op de stand te zien. 
En dat niet alleen: door de 
diversiteit en flexibiliteit van 
het systeem kon men nieuwe 
designmogelijkheden ontdek-
ken om meubelfronten en 

meubelgrepen op een crea-
tieve, levendige manier te pre-
senteren. 

Nieuwe natuuroppervlakken
Met de natuuroppervlakken 
van Ostermann creëert de keu-
ken-, meubel- en interieurbou-
wer echte blikvangers bij het 
vormgeven van meubels of 
wanden. Vanaf nu kan men 
nog meer decoren om echte 
blikvangers te creëren bestel-
len, zoals Roasnbliatn (rozen-
blaadjes) of Kornbluama 
(Korenbloemen). Bezoekers 
van de beurs konden zich ter 
plaatse overtuigen van het 
unieke uiterlijk en de aange-
name geur.

Ook NIEUW: Clinicbakken 
voor medische praktijken 
Ook nieuw in het uitgebreide 
assortiment en te zien op de 
Ostermann stand waren de 
direct uit voorraad leverbare 

clinicbakken met een veelvoud 
aan mogelijkheden in zieken-
huizen, laboratoria, tandarts-
praktijken, apotheken, schoon-
heidssalons, et cetera. Ze zijn 
verkrijgbaar in twee verschil-
lende inbouwhoogtes en met 
vier verschillende inzetbakken. 

Altijd een bezoek waard: de 
werkplaats
In de ‘werkplaats’ gaven de 
experts van Ostermann live-
demonstraties over de verwer-
king van Furniture Linoleum 
met de perfect passende kan-
ten en de verwerking van 
nieuwe natuuroppervlakken. 
Bovendien kregen keuken-, 
meubel- en interieurbouwers 
praktische tips & tricks en wer-
den er vragen beantwoord of 
een persoonlijk advies gege-
ven. 

NADERE INFORMATIE: 
Ostermann.eu

Rob en Daan van 
Wijnbergen moeten 
flink aan de bak om 
de gevraagde 45 
 curlingschijven op 
tijd klaar te hebben. 
Tekst en foto: Gerrit 
Tenkink

Houten ‘stenen’ zijn perfect

Op de stand van Ostermann konden beursbezoeker inspiratie 
opdoen voor toekomstige projecten.

APELDOORN - Veel activiteiten hebben door Covid 19 de afgelopen twee jaren 
stilgelegen. Zo ook het Eper ijsfeest  ‘Epe on Ice’. Een van de onderdelen van dit drie 

weken durend evenement is een curlingcompetitie voor bedrijven en verenigingen. De 
curlingschijven zijn echter niet van graniet maar van hout. Apeldoorner Daan 

Wijnbergen heeft er een mooie klusje aan. Onder het toeziend oog van zijn vader, Rob 
maakt hij de komende weken 45  houten ‘stenen’. 

“
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Wereldmarktleider 
in verbinders

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

zeer compleet assortiment - eenvoudig en veilig on-line bestellen

Balkdragers

Houtskelet
verbindingen

Kolomvoeten

Tuinproducten

balkdragers.com
Hoekijzers

Bevestigings-
materiaal

Verborgen
verbinders

Bandijzer &
Spijkerplaat

HK2176

Uw specialist in Houtbewerkingsmachines

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

FANTOM 2136
KRC CNC

Mizrak Avantage 5 
KANTENLIJMER

De degelijke, stoere machinementaliteit KRC CNC
Eigen productie van KRC met alleen de beste onderdelen o.a.:

 Beckhoff/Siemens besturing
 Festo pneumatiek
 Becker  vacuümpomp

 CAD/CAM  AlphaCam 
 Zeer Korte levertijden
 Aantrekkelijke prijzen

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

 Schraapunit onder/boven 
 Polijstunit

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

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

*Meerdere	referenties	aanwezig

€ 13.500

HK2572
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BEDRIJFSPROFIEL

HK23 47

“Sowieso hebben we een leuke ploeg”, aldus Jan-Dirk Bijlsma. Samen met Sikke 
Bijlsma is hij eigenaar van Meconaf, industriële afzuiging uit Franeker. “Die ploeg 
bestaat uit een groep mensen die het eigenlijk altijd goed met elkaar kunnen vinden.  
Of het nu gaat om een werknemer die al jaren aan ons bedrijf verbonden is, een 
stagiair, of een bbl’er - die leren en werken combineert. De sfeer is altijd goed.”

Vooral de jongeren vinden 
het jammer als hun stage 
of leerwerkperiode erop zit. 
Die zien ze dan ook vaak bij 

Meconaf terugkomen in de vrije 
uurtjes.”Fantastisch natuurlijk! En 
naast de goede sfeer is er altijd wel 
wat te doen in de fabriekshal. Met 
name de productie van afzuiginstal-
laties draait op volle toeren. Mede te 
danken aan de door Meconaf zelf 
ontwikkelde nieuwe lijn van f il -
terunits en de doorontwikkelde 
modulebouw. En alles voldoet aan 
de huidige wet- en regelgeving en is 
voorzien van het Qex-keurmerk.” 

Explosieve groei 
Niet alleen is de productiecapaciteit 
de laatste jaren explosief gegroeid, 
maar ook de omvang van de fil -
terunits. Met als gevolg ook grotere 
projecten in zowel binnen- als bui-
tenland. Klanten waarderen de 
modulaire bouw van de filters uit 
Franeker. Daarnaast ook dat ze bij 
Meconaf maatwerk leveren voor de 
techniek eromheen. En meedenken 
over het hergebruiken van het afval 
– heel actueel – of om met het rest-
product bi jvoorbeeld de eigen 
bedrijfspanden te verwarmen. 

Uitbreiding fabriekshal
Meconaf heeft om die reden in de 
afgelopen jaren fors geïnvesteerd in 
nieuwe machines, (zoals een til -
hulp-, zaag- en lasersnijmachine). 
Daarnaast is er een extra verdieping 
gemaakt in de fabriekshal, voor een 

uitbreiding van het magazijn en een 
nieuwe elektro-afdeling gereali -
seerd. Veelal met het eigen team.

Techniek Tastbaar Franeker
Recent was de eerste editie van 
Techniek Tastbaar Franeker op CSG 
Anna Maria van Schurman in Frane-
ker. Meconaf liet jongeren kennis-
maken met techniek, door ze te 
laten zien hoe je van metaal een 
dobbelsteen maakt, van ontwerp tot 
resultaat. Jan-Dirk Bijlsma: “Uiter-
aard willen we op zo’n evenement 
voor jongeren niet ontbreken.” 

Over Meconaf
Meconaf is al meer dan 40 jaar een 
bekend begrip op het gebied van 
afzuiging in Nederland en ver daar-
buiten. Begonnen in Wjelsryp, een 
klein dorpje in de buurt van Frane-
ker. Sinds 1985 gevestigd aan het 
‘ fuottenein’ van Industrieterrein 
Oost, om exact te zijn aan de Ooste-
lijke Industrieweg 27 in Franeker. 

Nadere informatie: meconaf.nl

‘We mogen ons 
gelukkig prijzen 
met ons team’

Het bedrijfspand van Meconaf in Franeker.

Recent was de eerste editie van Techniek Tastbaar Franeker op CSG Anna Maria 
van Schurman in Franeker. Meconaf liet jongeren daar kennismaken met techniek.

Een lasersnijder van Durma, met daarboven een afzuiginstallatie van Meconaf
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DE LANGE B.V. - Ursem - Tel. 072-5039202 
www.delangebv.nl - Fax 072-5039835

Ook leverbaar: (bio) brandstofkorrels (pellets)

Verhuur van zaagselcontainers en leegzuigen bunkers

Ook afkomstig van (gemelamineerd) 
spaanplaat, MDF enz.

Wij hebben interesse voor:
HOUTVEZEL, ZAAGSEL 
en SCHOON RESTHOUT

HK1145

.NL

VLAMOVEN 32, ARNHEM
WWW.BAPTIST.NL

HK1915

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.

H
K2

39
4

DOORBRAAKWEG 8 - GRAMSBERGEN - TEL. 0524-562338 - WWW.HZHOUTWERK.NL

HOUTBEWERKING     MEUBELMAKERIJ     LOUVRE LUIKEN      
KOZIJNEN     KEUKENS       INTERIEURWERK     CNC BEWERKING

HK23 99

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

HK24 44

Repareer noesten 
binnen 1 minuut 

met Houtfix

houtfixbenelux.nl
+31(0) 547 820 996

Schrijf u in voor de nieuwsbrief op

dehoutkrant.nl
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De leden van de General 
Assembly zijn verdeeld in 
drie zogenaamde ‘kamers’, te 
weten: de economische-, de 

ecologische- en de sociale kamer. Om 
een voorstel aangenomen te krijgen 
moet in iedere kamer een absolute 
meerderheid worden verkregen plus 
een meerderheid (2/3) van alle stem-
mende leden gezamenlijk.

Smit was voor het eerst aanwezig bij 
een General Assembly (GA) van FSC. 
“Zo’n democratie aan het werk zien, is 
behoorlijk indrukwekkend. Maar ik 
was het meest van onder de indruk 
van de enorme betrokkenheid en kwa-
liteit van de leden. Sommige kwesties 
zijn zo ingewikkeld, dat je denkt: ‘hoe 
gaan we hier uitkomen’. De leden sla-
gen er dan toch in een werkbare en 
breed gedragen oplossing te creëren. 
In mijn ogen echte helden!”

Bepalend
Deze GA stonden belangrijke onder-
werpen op de agenda. Voorstellen die 
bepalend zijn voor de blijvende rele-
vantie van FSC, met name in de tro-
pen. Een aantal jaar geleden is een 
motie aangenomen waardoor in 
Intact Forest Landscapes onder FSC-

certificering bijna geen houtoogst 
meer mogelijk was. Smit legt uit: “Dat 
leek goed voor de bescherming van 
het bos. Maar in de praktijk bleek dit 
met name een stimulans om met 
FSC-certificering te stoppen. En hier-
mee is het risico groot dat het bos 
door de eigenaren wordt omgezet in 
iets anders, zoals een sojaplantage, 
om er alsnog inkomsten uit te halen. 
Diverse leden die tropisch hout ver-
handelen, hebben hierover hun zorgen 
geuit.”

Versoepeling
Motie 23 roept de FSC-organisatie op 
de huidige vergaande beperkingen 
op bosexploitatie in IFL’s binnen een 
FS C - concessie te versoepelen .  
En tegelijker tijd om de effectieve 
bescherming van die IFL’s op land-

schapsniveau aan te pakken in plaats 
van alleen binnen de FSC-concessie. 
Immers, bosgebieden trekken zich 
niks aan van de grenzen van een 
FSC-concessie en kunnen hele land-
schappen omspannen. Bescherming 
heeft dus alleen echt nut als IFL’s 
ook buiten de concessie beschermd 
worden. Daarbij wordt de balans 
gezocht tussen effectieve bosbe-
scherming en het economische per-
spectief voor de bosbeheerder. “We 
vertrouwen erop dat dankzij deze 
beslissing FSC-certificering in de tro-
pen relevant blijf t. De handel van 
FSC-gecertificeerd hout en houtpro-
ducten uit tropische bossen vanuit 
Centraal-Afrika en de Amazone naar 
Europa en Nederland geeft het bos 
waarde voor inwoners. En zorgt er 
dus voor dat het bos ook echt bos 

blijft”, aldus Smit.

Gedegradeerde gebieden
Daarnaast keurde de GA wijzigingen 
goed die het mogelijk maken om 
bepaalde zo als we dat noemen gede-
gradeerde gebieden (met name in de 
tropen) te herstellen en onder voor-
waarden te certificeren. Toen FSC 
werd opgericht is gezegd dat gebie-
den waar vóór 1 december 1994 
natuurlijk bos is omgezet in ander 
landgebruik (bijvoorbeeld plantages 
of landbouwgrond) niet FSC-gecertifi-
ceerd konden worden. Inmiddels was 
1994 wel heel lang geleden, en ont-
brak er dus een stimulans om deze 
gebieden te herbebossen. Nu is de 
datum verschoven naar 31 december 
2020. Smit vertelt: “Dit maakt herstel 
en certificering mogelijk van enorme 

bosgebieden, met name in Zuidoost-
Azië. En zo dragen we eraan bij dat 
het bos weer terugkomt en daarna 
ook echt bos blijft.”

Transparanter 
En dan nog een Hollands sausje op 
deze GA: motie 55, voorgesteld door 
het Nederlandse lid Bert de Jong van 
Duracert, werd aangenomen. Dit voor-
stel houdt in dat bedrijven binnen 
groepscertificaten even goed zicht-
baar worden als individueel gecertifi-
ceerde organisaties binnen het FSC-
systeem. Deze bedrijven krijgen nu 
een eigen (individuele) licentiecode 
voor het labelen van FSC-producten: 
een grote verbetering van de transpa-
rantie en traceerbaarheid in de FSC-
gecertificeerde handelsketens. Bert 
de Jong, vertegenwoordiger van Dura-
Cert bij FSC International: “We hebben 
meer dan 2 jaar gewerkt aan het ver-
garen van internationale steun voor 
ons voorstel bij andere leden van FSC 
International en zijn zeer tevreden met 
het behaalde resultaat. Met het aan-
nemen van dit voorstel krijgen klei-
nere organisaties een eerlijke kans 
binnen het FSC-systeem om hun bij-
drage aan verantwoord bosbeheer te 
kunnen leveren.”

CERTIFICERING

VERDUURZAMING

Baars & Bloemhoff lanceert eerste elektrische vrachtwagen 
AMSTERDAM - Klanten van Baars & 
Bloemhoff in de regio Haarlem en 
Amsterdam krijgen voortaan hun 
materialen bezorgd met een elektri-
sche vrachtwagen. 

Goederenvervoer per elektrische 
vrachtwagen is een grote eerste stap 
in de verdere verduurzaming van de 
interieurbouw branche. John Faas, 
Business Unit Manager bij Baars & 
Bloemhoff: “We hebben een grote 
ambitie als Baars & Bloemhoff (DSG) 
om het transport de komende jaren 
echt te gaan verduurzamen. Naast 
uiteraard onze complete bedrijfsvoe-
ring en assortiment. Met de lancering 
van de E-Truck zetten we echt de 
allereerste stap binnen transport. 
Goede keuzes kun je pas maken als 
je gaat ontdekken, loskomen van de 
hedendaagse manieren. Fouten 
maken en opnieuw opstaan. Op basis 

van het toevoegen van de nieuwe 
mogelijkheden gaan we kijken wat 
voor stappen we nog kunnen maken 
in de toekomst.” 

Uitbreiding naar andere steden
De ambitie is om voor Baars & 
Bloemhoff niet alleen de regio 
Amsterdam en Haarlem elektrisch te 
beleveren, maar ook Den Haag, Rot-
terdam en Utrecht. Faas: “Stedelijke 
logistiek moet duurzamer. We zijn 
continu opzoek naar oplossingen om 
de leefomgeving schoner te krijgen. 
We realiseren ons dat het nu nog pio-
nieren is. Als je kijkt naar de actiera-
dius van de E-Truck, zul je deze voor-
namelijk in de omgeving van ons DC 
zien rondrijden. Werk of woon je in en 
rond Amsterdam, dan ga je hem 
zeker weten tegenkomen. Daarnaast 
is het simpelweg zo dat wet- en regel-
geving verandert. We grijpen de kans 

om de branche te verduurzamen met 
beide handen aan. Wat we daarna 
gaan ontdekken, is wat we nog meer 
nodig hebben om ook alle andere 
steden in Nederland en België via 
deze nieuwe duurzame manier van 
wegtransport te kunnen bevoorra-
den.”

Duurzaamheid
Volgens Faas is de elektrische 
vrachtwagen een logische stap bin-
nen het bedrijf. “Verduurzamen is een 
belangrijke speerpunt. We zijn al 
goed op weg door duurzame en cir-
culaire materialen en producten toe 
te voegen aan ons assortiment en 
daarnaast het inzichtelijk maken van 
de keurmerken. Daarnaast werken we 
iedere dag aan het verkleinen van 
onze klimaatvoetafdruk, ook samen 
met onze partners. Met ruim zestig 
medewerkers, verspreid over vijf loca-

ties door het land, staat ons mede-
werkerswelzijn, ontwikkeling en werk-
plezier centraal.” 

Aan de hand van maatschappelijke 
thema’s zijn er, samen met onze klan-

ten, concrete ambities met doelstel-
lingen voor 2025 opgesteld. Baars & 
Bloemhoff wil de eerste zijn in de 
(interieur)bouwbranche, die volledig 
transparant communiceert over de 
duurzame ambities en doelstellingen.

FSC wil de huidige ver-
gaande beperkingen 
op bosexploitatie in 
IFL’s (Intact Forest 
Landscapes)  binnen 
een FSC-concessie 
versoepelen. (foto: 
Public Domain 
Pictures)

General Assembly FSC garandeert 
democratische besluitvorming  

UTRECHT - In oktober vond de jaarlijkse General Assembly van FSC plaats. De General 
Assembly is het hoogste bestuursorgaan van de organisatie. Belangrijke besluiten 

worden hier genomen door middel van een democratisch stemsysteem.  
Uiteraard werden ook bij deze bijeenkomst weer een aantal belangrijke beslissingen 

genomen. We zetten ze op een rij, met daarbij commentaar van Wyke Smit, directeur 
van FSC Nederland. 

Klanten van Baars & Bloemhoff in de regio Haarlem en Amsterdam krijgen voortaan 
hun materialen bezorgd met een elektrische vrachtwagen.
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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

H
K1

83
5

de reeV

Balk- en Emballage hout op maat

Stophout en Kloshout

Loonzaagwerk

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

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

K2
01

9

“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

HK1473

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

AUTOMATISERING

Christian Janse is namens 
Universal Robots verant-
woordelijk voor de activitei-
ten van het bedri jf in de 

Benelux. Allereerst legt hij uit wat het 
verschil is tussen en cobot en een 
robot. “Cobot staat voor collaborative 
robot, of tewel een meewerkende 
industriële robot. Daar waar een robot 
over het algemeen zelfstandig of met 
beperkte begeleiding werkt, werkt de 
cobot samen met de mens. Robots 
worden over het algemeen door 
externe systemen aangestuurd en zijn 
vaak in een productielijn opgenomen 
om daar zelfstandig een aantal taken 
uit te voeren. Een cobot kan ook in 
een productielijn worden geplaatst, 
maar is veel flexibeler en kan er ook 
weer snel uitgehaald worden, waar-
door hij gemakkelijk te bedienen is 
voor verschillende producten in klei-
nere series.”

Veilig en eenvoudig
Maar er zijn meer voordelen. Janse: 
“Ze zijn snel en flexibel in te zetten 
voor verschillende taken. Daarbij kun 
je bijvoorbeeld denken aan machine-
beladen en -ontladen, lijm aanbren-
gen, schroeven indraaien, gaten boren  
of schuurwerkzaamheden. Daarnaast 
zijn ze eenvoudig te programmeren en 
te bedienen. Bovendien nemen ze wei-
nig ruimte in. Zo hoef jemeestal om 
een cobot geen hekwerk te plaatsen. 
Een cobot is veilig en ze zijn uitgerust 
met sensoren die de cobot direct stil-
zetten op het moment dat zich een 
ongewenst situatie voordoet, bijvoor-
beeld omdat de cobot tegen iemand 
aankomt.” 

Een bedrijf dat onlangs een cobot 
aanschafte is Schilte, producten van 
schoolmeubilair in IJsselstein. Janse: 
“Schilte had moeite om personeel te 

werven voor de productiewerkzaam-
heden. Schilte koos voor een cobot in 
plaats van een industriële robot, 
omdat in de productiehal beperkt 
ruimte is. Ook de eenvoudige bedie-
ning was een belangrijke reden. Na 
een halve dag instructie kan de mede-
werker de cobot bedienen. Dat is 
belangrijk, want veel bedrijven willen 
de cobot inschakelen voor meerdere 
werkzaamheden. Het programmeren 
van die werkzaamheden kost wat 

meer tijd en moet gedaan worden 
door de integrator die de cobot levert. 
Het wisselen van werkzaamheden is 
dan vervolgens een eenvoudige activi-
teit, die weinig tijd vraagt.”

Uitdaging
Universal Robots heeft momenteel 
vijf cobots in het pakket. De kleinste 
uitvoering, UR3e, weegt slechts 11 
kilogram en heeft een draagvermo-
gen van 3 kilogram en een bereik van 
500 millimeter. Het grootste broertje 
uit de familie is de UR20 met een 
gewicht van 64 kilogram en een 
draagvermogen van 20 kilogram en 
een bereik van 1750 millimeter. Janse 
merkt dat bij veel mensen nog altijd 
argwaan is als het gaat om de aan-
schaf van een cobot, maar hij ziet ook 
veranderingen. “Mensen zijn bang 
voor hun baan, maar de praktijk leert 
dat dit onterecht is. De cobot neemt 
de saaie werkzaamheden over. En 
daarnaast zien we nog een ander inte-
ressant fenomeen, met name bij 
jonge mensen. Die ontdekken de 
mogelijkheden van de cobot. Zij zien 
het als een uitdaging om er het maxi-
male uit te halen. Het werk wordt er 
opeens een stuk leuker door.”

Janse ziet een toenemende belang-
stelling vanuit de houtindustrie. “Ik 
vergelijk de houtindustrie vaak met de 
metaalindustrie. Daar was eerst ook 
veel argwaan, maar nu worden cobots 
al volop ingezet voor bijvoorbeeld las-
werkzaamheden. De houtindustrie is 
over het algemeen wat behoudender, 
maar ook hier worden bedri jven 
geconfronteerd met personeelstekor-
ten en veel repeterende werkzaam-
heden. Er is nog altijd een soort van 
drempelvrees, maar ik ben overtuigd 
dat het omslagpunt dichtbij is.”

Kansrijk opleiden in de 
 meubelindustrie en interieurbouw
DEN HAAG - Meer jongeren moe-
ten opgeleid worden in kansrijke 
beroepen. Dat was de kern van 
het advies van de Taskforce Doel-
matigheid onder leiding van Lode-
wijk Asscher. Namens Koninklijke 
CBM heeft directeur Kees Hoog-
endijk gesproken met de commis-
sie om het belang van brancheop-
leidingen in de meubelindustrie 
en interieurbranche en meubel-
vakschool HMC te behartigen.

De komende jaren is in de industrie 
grote vraag naar goed opgeleide 

medewerkers. Taskforce Doelma-
tigheid wil dat meer studenten kie-
zen voor opleidingen waar veel 
vraag naar is op de arbeidsmarkt, 
zoals bijvoorbeeld de vakopleidin-
gen voor de meubelindustrie en 
interieurbouw.

De maatregelen van de commissie 
moeten ervoor zorgen dat aanko-
mende mbo-studenten eerder kie-
zen voor opleidingen met uitste-
kende baankansen en makkelijker 
kunnen switchen als ze verkeerd 
gekozen hebben. Dat kan alleen als 

scholieren betere voorlichting krij-
gen over arbeidsmarktkansen van 
mbo-opleidingen. Dat wordt dan 
ook een belangrijk speerpunt voor 
de komende jaren. Verder gaan 
onderwijs en bedrijfsleven de sec-
torale en regionale arbeidsmarkt-
vraag beter in kaart brengen, zodat 
studenten makkelijker kunnen kie-
zen voor kansrijke opleidingen. 
Bedrijfsleven en onderwijs, ver-
enigd in de stichting SBB, hebben 
afgesproken de plannen uit het 
advies gezamenlijk op te pakken en 
te realiseren. (bron: cbm.nl)

Experttafel Minder 
Primaire Grondstoffen
AMSTERDAM - Hibin organiseert op 
woensdagmiddag 11 januari 2023 in 
een prachtige circulaire omgeving 
in Amsterdam  (Circl)de Experttafel 
‘Minder Primaire Grondstoffen’.  
digiGO en ABN Amro geven toelich-
ting over wat de markt te wachten 
staat. 

Experts en geïnteresseerden uit de 
sector worden tijdens de sessie bijge-
praat door Martijn Carlier (digiGO) 
over ‘kenmerken van duurzame mate-
rialen (LCA, MPG etc.)’ Welke stan-

daarden worden er leading? De 
tweede spreker Leontien de Waal van 
ABN Amro Bank geeft een beeld van-
uit de bankensector over de ‘ver-
wachtingen vanuit de politiek op 
duurzaamheid’. Welke initiatieven 
worden financieel ondersteund?

Het programma begint om 12.00 uur 
met inloop en lunch en eindigt om 
15.45 uur met een netwerkborrel. 

Aanmelden kan via 
info@hibin.nl

Cobot: een maatje waar je op kunt  rekenen
Ook in de houtverwerkende 
industrie zien we het gebruik 
van cobots toenemen. Niet 
zo vreemd, want door perso-
neelstekorten zoeken bedrij-
ven naar mogelijkheden om 
de productie op peil te hou-
den. Een mogelijke uitkomst 
is de aanschaf van een of 
meerdere cobots. Zij zijn 
makkelijk te programmeren, 
nemen weinig ruimte in en 
volgens fabrikant Universal 
Robots is de investering snel 
terugverdiend.

Christian Janse is namens Universal 
Robots verantwoordelijk voor de 
bedrijfsactiviteiten in de Benelux.

Eenvoudig te programmeren, veilig, weinig ruimte en 
betrouwbaar, het zijn slechts enkele van de voordelen  
van de Cobot. 

foto onder: Schilte in IJsselstein is een van de eerste houtver-
werkende bedrijven in Nederland die de voordelen van de 
cobot heeft ontdekt. 
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Maatwerk in 
biomassa technologie
sinds 1910

Duurzame, inventieve 
en energiezuinige
droogoplossingen

Ook voor revisie van verbrandingsinstallaties en droogkamers. 

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

Bekijk ook www.kara.nl en www.bes-bollmann.nl voor meer informatie.
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WOODWORKING

GET IN TOUCH AND 
STICK WITH US

www.eocgroup.com

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

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

Veelzijdig assortiment van 
hoogwaardige industriële EVA, 
APAO en reactieve PU gebaseerde 
Hot-Melts voor de houtverwerkende 
industrie.

EXOMELT
5000 RANGE TOEPASSINGEN

  • Edge banding
 • Profile wrapping 
• Verlijmen (lamineren) van 
   a-polar PP folie of polaire 
  afwerkingen zoals PVC, 
 fineer, HPL of CPL.
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NLX410PRO combinatiemachine

DM200 afzuigunit

M500 schulpzaag

Z400 formaatzaag
HK25 75

houtfixbenelux.nl
+31(0) 547 820 996

Kanthout 
repareer je 

binnen 1 minuut 
met Houtfix!

HOUTBEWERKINGSMACHINES
Verkocht worden een horizontale platen-opdeel zaagmachine, 5-asssige 
freesmachine, lamineermachine, vandiktebank, afkortcirkelzaagmachine, 
formaatzaagmachine, kantenverlijmmachine, interntransport, gereed-
schap, voorraad etc. afkomstig uit het faillissement van Ahrma Group B.V. 
te Deventer

Online faillissementsveiling 

troostwijkauctions.com

Locatie: Teugseweg 12, 7418 AM Deventer
Bezichtiging: vrijdag 16 december 2022
Sluiting: maandag 19 december 2022

Scan hier

HK25 91
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De woningbouw kampt met 
meerdere uitdagingen waar-
van de gestegen bouwkos-
ten, de opgelopen rente en 

de uitdagingen rondom stikstof het 
meest in het oog springen. Minister 
De Jonge heeft de provincies en 
g e m e e nte s  o m e e n  ‘ wo o n b o d ’ 
gevraagd waarin ze moeten aangeven 
welk deel ze van de 900.000 nieuwe 
woningen die tot 2030 nodig zijn, 
gaan bouwen. “Ik kan niet 10 jaar in de 
toekomst kijken, maar op korte ter-
mijn gaan we de gewenste aantallen 
zeker niet halen”, geeft De Waal aan. 
Onder tussen wordt er vanuit de 
ondernemers reikhalzend naar oplos-
singen uit de koker van minsterHugo 
de Jonge gekeken. Volgens De Waal 
is er op dit moment sprake van een 
perfect storm in de woningbouw.

Binnenstedelijk
“Er wordt nagedacht over crisismaat-
regelen zoals een btw-verlaging op 
nieuwbouwwoningen, maar dat is qua 
uitvoering vrij complex”, legt De Waal 
uit. “Er moet in eerste instantie beter 
worden overlegd met de markt waar 

en hoe nieuwe woningen kunnen 
komen.” Dat moet anders volgens De 
Waal. Nu zijn marktpartijen op het 
eind gevraagd om een reality check te 
doen op het woonbod van de provin-
cies. Zij hadden vanaf het begin af 

aan al moeten meelopen in het pro-
ces. De druk ligt nu niet alleen op 
Vinex-achtige locaties, maar we moe-
ten juist nu ook meer nadenken over 
binnenstedelijk bouwen, zodat we niet 
alle vrije groene ruimte gebruiken. Dat 

is dus ingewikkelder dan de VINEX 
opgave van de jaren negentig. Er is 
ook behoefte aan een langetermijn-
plan, want beleggers worden onrustig 
van telkens weer nieuwe aankondigin-
gen van de minister over bijvoorbeeld 

veranderend huurbeleid “, aldus De 
Waal. Ook ontwikkelende bouwers 
zoals Ballast Nedam bepleiten de 
behoefte aan minder onrust en con-
sistent beleid.
(bron: ABN AMRO Insights)

BOUW

ECONOMIE PRODUCTNIEUWS

Omzet industrie in derde kwartaal 
22 procent hoger
VOORBURG - In het derde kwartaal van 
2022 was de omzet van de industrie 
22,3 procent hoger dan een jaar eerder, 
voornamelijk door hogere prijzen. 
Ondernemers in de industrie zijn wel 
overwegend pessimistisch over de ont-
wikkeling van het economisch klimaat in 
het vierde kwartaal. Dit meldt het CBS 
op basis van nieuwe cijfers.

De binnenlandse en de buitenlandse 
omzet van industriële producenten waren 
in het derde kwartaal van 2022 respectie-
velijk 25,3 en 20,4 procent hoger dan een 
jaar eerder. De binnenlandse en buiten-
landse afzetprijzen waren 23,0 en 27,3 
procent hoger dan in het derde kwartaal 
vorig jaar. Vrijwel alle branches hebben 
een jaar-op-jaar-omzetstijging van meer 
dan 10 procent. Alleen in de textiel-, kle-
ding- en leerindustrie daalde de omzet 
licht. De omzetontwikkeling was met een 
stijging van 31,7 procent het hoogst voor 
de raffinaderijen- en chemische industrie, 
vooral doordat de afzetprijzen 44,9 pro-
cent hoger waren. Binnen deze branche 
had vooral de aardolie-industrie een 
omzettoename ten opzichte van vorig jaar 
die opvalt, namelijk 59,0 procent. De 
afzetprijzen voor de aardolie-industrie 
stegen met 79,6 procent.

De omzet was ook aanzienlijk hoger in de 
transportmiddelenindustrie en de voe-
dings- en genotmiddelenindustrie. In de 
transportmiddelenindustrie valt de bran-
che van de auto- en aanhangwagenindus-
trie op, met een omzetstijging van 45,7 
procent. In de voedings- en genotmidde-
lenindustrie valt de voedingsmiddelenin-

dustrie op, hier steeg de omzet jaar-op-
jaar met 26,3 procent.. In de hout- en 
bouwmaterialenindustrie zien we een 
omzetstijging van 15,7 procent.

Omzetverwachting vierde kwartaal 
Per saldo 10 procent van de ondernemers 
heeft aangegeven te verwachten dat de 
omzet zal toenemen in het vierde kwar-
taal van 2022. Hiermee zijn ondernemers 
minder positief gestemd over de omzet 
dan in dezelfde periode een jaar eerder, 
toen dit saldo 24 procent bedroeg. Per 
saldo 49 procent van de ondernemers in 
de industrie verwacht dat de verkoopprij-
zen in het vierde kwartaal zullen stijgen. 
Per saldo 11 procent van de ondernemers 
verwacht dat de personeelssterkte zal 
toenemen in het vierde kwartaal. Dit saldo 
is lager dan in de voorgaande vijf kwarta-
len. Over het economisch klimaat zijn 
ondernemers in de industrie overwegend 
pessimistisch; per saldo 20 procent ver-
wacht dat dit in het vierde kwartaal zal 
verslechteren.

  Geavanceerde kantenaanlijmmachine
RIMINI - Veelzijdigheid en kwali-
teit, zelfs bij de meest complexe 
bewerkingen en moeilijke materi-
alen. Het nieuwste van SCM op 
het gebied van kantenaanlijmen 
en afkanten voldoet aan de meest 
uiteenlopende behoeften op het 
gebied van hoogwaardige ont-
werpproductie, van industrieeltot 
ambachtelijk werk.

Bij de meest recente editie van 
Xylexpo presenteerde SCM twee 
technologische oplossingen die 
voldoen aan de meest complexe 
en actuele eisen op het gebied 
van plaatbewerking: de stefani 
sbx kantkantenaanlijmmachine 
en de olimpic 500 kantenaanlijm-
machine.

Stefani
De nieuwe industriële stefani sbx 
kantenaanlijmmachine beschikt 
over de meest geavanceerde 
technologische oplossingen die 
door SCM zijn ontwikkeld, zoals 
de Servo-elektronische units en 
andere optimalisaties die gericht 
zijn een hoge afwerkingskwaliteit 
die aansluiten op de huidige nor-
men. Stefani sbx kan stand-alone 
of als onderdeel van geïnte-
greerde lijnen worden gebruikt en 
staat synoniem voor een hoog 
investeringsrendement, omdat 
het een oplossing voor het aanlij-
men van kwadraten is met de 
beste prijs-kwaliteitverhouding in 
zijn marktsegment.
Een van de belangrijkste voorde-
len is de hoge productiviteit: ste-
fani sbx is ontworpen om 

betrouwbaar en ononderbroken 
te werken gedurende verschil-
lende diensten per dag, 7 dagen 
per week. Hij kan bewerkingssnel-
heden tot 40 meter per minuut 
bereiken met een tussenafstand 
van 350 mm, zelfs bij een bewer-
kingswissel, en kan een breed 
scala aan panelen met een dikte 
tussen 8 en 60 millimeter afkan-
ten en kanten. Een ander belang-
rijk voordeel is de hoge kwadra-
tuurprecisie en parallelliteit: de 
extreem solide nieuwe single-
block structuur, de innovatieve 
kwadratuureenheden en het 
gebruik van rondsels met dertien 
tanden zorgen voor een aanzien-
lijke vermindering van de trillin-
gen, zelfs bij hoge snelheden. De 
lijm kan worden gewisseld zonder 
dat de machine stop te zetten, 
dankzij het exclusieve ‘glue 
switch’-systeem, ontworpen door 
SCM. Hiermee kunnen kleur en 
het type lijm gemakkelijk en 
onmiddellijk worden gewijzigd. 

Energiebesparing
De nieuwe kantenaanlijmmachine 
van SCM is ontworpen om een   
jaarlijkse energiebesparing van 10 
procent en een aanzienlijke 
reductie van 50 procent op de 
slijtage van de snijkant te garan-
deren. De verlijming is zo nauw-
keurig dat zelfs bij hoge snelhe-
den sprake is van een minimale 
verspilling .

Stefani sbx is een configureer-
bare en aanpasbare kantenaan-
lijmmachine, ontworpen om 
maximale veelzijdigheid te bie-
den. Er zijn elf mogelijke configu-
raties met een breed scala aan 
unitopties om aan elke productie-
vereiste te voldoen en deze effici-
enter te maken.

NADERE INFORMATIE:
SCM Group
Telefoon: 075 - 64 78 478 
www.scmgroup.com

Zand in de raderen van de woningbouw
AMSTERDAM - Volgens 
Leontien de Waal, sector 
banker Bouw bij ABN AMRO, 
gaat de woningbouw te lang-
zaam en zijn bouw-en vast-
goedondernemers in een 
storm terecht gekomen. Er is 
een stikstofcrisis, de bouw-
kosten zijn hoog, de rente is 
gestegen en investeerders 
worden schuw door verdere 
regulering van de huurmarkt.

De hout- en bouwmaterialenindu-
strie realiseerde in het derde 
 kwartaal een omzetstijging van  
15,7 procent.

De stefani sbx kan bewerkingssnelheden 
tot 40 meter per minuut bereiken.

Binnenstedelijk bouwen is belangrijk om te voorkomen dat we alle groene ruimte opgebruiken. 
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Innovaties voor de houtbouw

hundegger.de

DE SENSATIE 

Mijn Hundegger en ik!
Never change 
a winning team!

ALLESKUNNER IN DE HOUTBOUW
HUNDEGGER ROBOT-Solo

 Bewerking van alle 6 zijden in één doorloop.

 Onbegrensde bewerkingen door  
   6 assengestuurde robot.

 Hoogste precisie door gepatenteerd  
   HMC meetsysteem

 Zaagbereik tot 650 x 300 mm

Bijna niet te geloven, maar echt waar.  
Hundegger zorgt met de ROBOT-Solo voor topklasse 
in de compactrange en  is daarmee echt sensationeel.  
Zoals bijvoorbeeld met een 6 assengestuurd aggregaat 
en een gereedschapswisselaar tot wel 21 plaatsen.
Maak ook gebruik van de enorme mogelijkheden in 
combinatie met de geringe ruimte en een snelle terug-
verdientijd op uw investering.

HUNDEGGER ROBOT-Solo

b
V

Hout- aluminium- 
& kunststof-bewerkingsmachines
www.tijhuis.nl
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Ontdek MatrixKozijn op www.matrix-software.nl/matrixkozijn

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

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

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

aansturing

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

inkoopfacturen
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NÖGEL Montagetechnik Vertriebsgesellschaft mbH ∙ Koppelweg 1 ∙ 49767 Twist (Duitsland)
Tel.: +31 10 80 80 511 ∙ ONZE NEDERLANDSE MEDEWERKERS ADVISEREN U GRAAG! ∙ info@noegel.de

The Original Top-Star™ afstandschroef 
Spanningvrij installeren van deuren, kozijne, keukenelementen, 

plafonds, houten vloeren, kortom overal waar tot op 1/10 
mm nauwkeurig gesteld moet worden, daar is de Top- Star op 

zijn plek. Eenvoudig aandraaien tot de kop vlak ligt met het 
oppervlak, kroon verwijderen en stellen. Makkelijk en eenvou-
dig. En de enige afstand- of nivelleerschroef die kan worden 

uitgedraaid zonder het te installeren product te beschadigen!

Toepassingen: 
Kozijnmontage, akoestiekbouw, interieurbouw, beursbouw, 
professionele houtbouw, plafondophanging, montage van 

deurkozijnen

www.noegel.de

Scan me voor

Productvideo

Dubbele verzonken ribkop
Snijrand onder de verzonken kop
u Schoon en glad verzonken

NIEUW: Multischroefdraad
Meervoudige concave strip op de schroefdraadkern
u Laag aandraaimoment, snelle

doorboring en soepel verwijderen van
spanen

NIEUW: Zelfborende tip
Scherpe snijtip door Schabenut end 
kartelrand
u Diepe, splintervrije doordringing

NÖGEL Montagetechnik Vertriebsgesellschaft mbH ∙ Koppelweg 1 ∙ 49767 Twist (Duitsland)

Spanningvrij installeren van deuren, kozijne, keukenelementen, 
plafonds, houten vloeren, kortom overal waar tot op 1/10 

mm nauwkeurig gesteld moet worden, daar is de Top- Star op 
zijn plek. Eenvoudig aandraaien tot de kop vlak ligt met het 

oppervlak, kroon verwijderen en stellen. Makkelijk en eenvou
dig. En de enige afstand- of nivelleerschroef die kan worden 

uitgedraaid zonder het te installeren product te beschadigen!

Kozijnmontage, akoestiekbouw, interieurbouw, beursbouw, 
professionele houtbouw, plafondophanging, montage van 

HK25 22

Contact
E  info@modestafi lters.com
T  0341 371 010
A Handelsweg 48    3881 LS Putten

modestafi lters.nl/qf

Quick-Fit® Leidingmateriaal

Makkelijk en snel te monteren
Technische ondersteuning
Montage service mogelijk 
Grote voorraad

HK25 89

houtfixbenelux.nl
+31(0) 547 820 996

Repareer scheuren 
binnen 1 minuut 

met Houtfix 
Astvuller!
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Uit hun werk blijkt dat actieve 
boomaanplant op verlaten 
mijnen het herstel van de 
vegetatie makkelijker maakt 

en ook dat natuurlijke bosgroei op ver-
laten landbouwvelden het herstel van 
de bodem vergemakkelijk t. Bijna 
tweehonderd auteurs uit 27 landen 
hebben bijgedragen aan het speciale 
nummer, dat vijftien publicaties bevat 
met aanbevelingen voor bosherstel 
wereldwijd. Met de gepubliceerde arti-
kelen willen wetenschappers ervoor 
zorgen dat de wetenschappelijke 
bevindingen werkelijk een verschil 
maken voor bosherstel. En ook dat de 
publicaties inspireren tot actie over de 
hele wereld, met name in de tropen 
waar veel van dit onderzoek is ver-
richt.

Mijnherstel in het Amazonegebied
Een van de bijdragen van Wageningen 
University & Research is een langeter-
mijnstudie naar het actieve herstel 
van voormalige open mijnen in het 
Braziliaanse Amazonegebied. De stu-
die is gebaseerd op 12 jaar toezicht 
op bosherstel in voormalige mijnge-
bieden. Er werden bomen geplant om 
het herstel op gang te brengen. Na 
ver loop van t i jd  regenereerden 
inheemse soorten op natuurlijke wijze 
onder het bladerdak, waardoor de 
duurzaamheid van het nieuwe bos 
werd gegarandeerd. De studie toonde 
aan hoe het succes van het herstel op 
deze locaties wordt bepaald door de 
wijziging en verwijdering van de 
bodem tijdens de mijnbouwactivitei-

ten. “Snel herstel hangt af van de 
nabijheid van restbossen”, legt hoofd-
auteur Louis König uit. “Dit maakt 
zaadverplaatsing, waarschijnl i jk 
vooral door vogels, naar de aange-
plante bossen mogelijk, waardoor de 
diversiteit aan bomen toeneemt.” De 
studie werd uitgevoerd in voormalige 
mijngebieden die het mijnbedrijf ver-
plicht was te herbebossen. Co-auteur 
prof. Pieter Zuidema: “De herbebos-
sing was niet opgezet als weten-
schappelijk experiment, maar stelde 
ons wel in staat belangrijke inzichten 
te verkrijgen in de factoren die ertoe 
doen. Bosherstel gaat van nature 
langzaam, dus we moeten leren van 

deze herbebossingsactiviteiten uit het 
verleden.” De Braziliaanse onderzoek-
ster Catarina Jakovac vult aan: “Dit is 
de langste monitoring van bosherstel 
in mijnbouwgebieden in het Brazili-
aanse Amazonegebied. Er wordt veel 
geleerd en dat kan worden toegepast 
op het herstel van andere gebieden.”

Bodemherstel bij hergroei 
De tweede studie onder leiding van 
Wageningen University & Research 
beoordeelde de veranderingen in 
bodemeigenschappen tijdens ontbos-
sing voor landbouwdoeleinden en tij-
dens natuurlijke hergroei van het bos 
na landbouw. In dit samenwerkings-

verband hebben onderzoekers in 21 
landschappen in de Amerikaanse tro-
pen koolstof en voedingsstoffen in de 
bodem gemeten in driehonderd her-
groeiende bossen van verschillende 
leeftijden sinds het stopzetten van de 
landbouw. “Ons grootschalige onder-
zoek heeft aangetoond dat de bodem 
zich in het algemeen herstelt na 
gebruik in de landbouw, maar dat de 
snelheid van het herstel sterk afhangt 
van het type voorafgaand landgebruik 
(weiden of gewassen) en de lokale 
milieuomstandigheden, zoals het type 
klei in de bodem en het neerslagni-
veau”, zegt hoofdauteur Masha van 
der Sande. “Zo herstellen de bode-

momstandigheden zich het snelst na 
landverlating op productieve locaties, 
die veel neerslag en een hoog kleige-
halte hebben.” Co-auteur prof. Lou-
rens Poorter vult aan: “In het alge-
meen herstellen bodems zich op 
natuurlijke wijze wanneer de vegetatie 
weer aangroeit, maar afhankelijk van 
de lokale terreinomstandigheden 
moet je misschien snelgroeiende 
boomsoorten planten om de koolstof 
en organische stof in de bodem te 
herstellen, of stikstofbindende soor-
ten om de stikstof in de bodem te her-
stellen.” 

(bron: WUR.nl)

ONDERZOEK
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Cobouw Awards 2022
LEUSDEN - Op dinsdag 22 
november zijn in het AFAS 
Theater in Leusden de 
Cobouw Awards uitgereikt.  
In zeven categorieën zijn 
bouw-/infraprojecten én 
mensen in het zonnetje 
gezet. Verduurzaming, cir-
culariteit en het bouwmateri-
aal ‘hout’ werden positief 
beloond.

Dit jaar zijn de Cobouw 
Awards uitgereikt aan het 
allerbeste werk in de catego-
rieën Duurzaamheid, Digitali-
sering en Innovatie. Daar-
naast zijn er prijzen uitge-
deeld voor de best 
presterende bouwonderne-
ming (Cobouw50 Award), aan-
stormend talent in de bouw-
sector (Young Talent Award), 
is er een aanmoedigingsprijs 
voor het meest duurzame 

bouwbedrijf en is bekend 
geworden wie de Bouwvrouw 
van het Jaar is.

Innovatie
In de rubriek Innovatie wint 
Circlewood met de Houtkern 
Bouwmethode. Met dit flexi-
bele bouwsysteem kan tot 70 
meter hoogte in hout en CLT 
worden gebouwd. Houten pre-
fabmodules worden gekop-
peld met een slimme stalen 
knoop die niet alleen montage 
en remontage makkelijk 
maakt, maar ook brandschei-
ding en akoestische ontkop-
peling verzorgt.

Duurzaamheid
Paul de Ruiter Architects wint 
met het nieuwe hoofdkantoor 
en warehouse van HAVEP 
Workwear de duurzaam-
heidsaward. Het Amster-

damse architectenbureau 
tekende een duurzaam en 
volledig circulair gebouw 
waarbij veel natuurlijke mate-
rialen zijn gebruikt. Het pand 
is in april van dit jaar opgele-
verd en HAVEP noemt het zelf 
het ‘het meest circulaire utili-
teitsgebouw van de Benelux’. 
De houten draagconstructie is 
volledig demontabel, er zijn 
warmtepompen, 1600 zonne-
panelen en het gebouw is 
energieneutraal.

Digitalisering
CroonWolter&Dros ontwik-
kelde het ‘Common Data Envi-
ronment’ dat dienst doet “als 
Single Source of Truth tijdens 
het datagedreven ontwerp en 
de constructie van een bouw-
werk voor alle disciplines en 
de levensduur”. Oftewel, een 
car wash voor data-proces 

waarbij wordt gezorgd voor 
integriteit en consistentie van 
alle data in een bouwproject. 

Young Talent
De Young Talent Award gaat 
in 2022 naar Nienke Groene-
wegen van Van Hattum en 
Blankevoort, een dochteron-
derneming van VolkerWes-
sels. Nienke is tendermana-
ger/tenderstrateeg. Naast 
haar passie voor infrastruc-
tuur ziet ze ook nog kansen 
voor verbetering, vooral op 
het gebied van digitalisering 
en duurzaamheid. Daarnaast 
vindt ze diversiteit belangrijk 
in de bouw en infra.

Bouwvrouw van het Jaar
Dit jaar is Marieke Mentink 
van Dura Vermeer Bouw Hen-
gelo Bouwvrouw van het Jaar. 
Mentink werkt sinds 2012 bij 

Dura Vermeer Bouw Hengelo 
en is ze vanuit de directie ver-
antwoordelijk voor Klant & 
Markt. Dit jaar is ze een speci-
aal traject gestart om meer 
bewustwording te creëren 
rondom thema’s als genderdi-
versiteit, culturele diversiteit 
en mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt.

SDG Award
De aanmoedigingsprijs voor 
het meest duurzame bouwbe-
drijf gaat in 2022 naar 
Heijmans, waarvoor onze feli-
citaties. Heijmans eindigde 
bovenaan het rijtje doordat 
het uitgebreid schrijft over 
haar Sustainable Develop-
ment Goals en daarmee ook 
concrete kpi’s en kengetallen 
noteert. Heijmans neemt 
bovendien veel initiatief om 
haar logistieke keten te ver-

groenen door met haar 
inkoopbeleid leveranciers aan 
te sporen om CO2 te reduce-
ren.

Cobouw50 Award
De winnaar van de Cobouw50 
Award is dit jaar Coen Hage-
doorn. Het bouw- en onder-
houdsbedrijf wint de prijs voor 
best presterend bouwbedrijf 
voor de derde keer. Geen 
enkel ander bedrijf is dat 
gelukt tot op heden. Het was 
voor Coen Hagedoorn een 
mooi jaar met een omzetstij-
ging van 24% naar €295 mil-
joen, de winst groeide 40% 
mee naar €25 miljoen. Dit jaar 
nam het bedrijf uit Huizen 
twee bedrijven over: Installa-
tiebedrijf M. van Meurs uit 
Elst en Renovatiespecialist 
Koenders Totaalbouw uit Dui-
ven.

Oproep tot actie ter ondersteuning van 
bosherstel wereldwijd

Het succes van het bosherstel wordt bepaald door de wijziging en verwijdering van de bodem tijdens de mijnbouwactiviteiten. (foto: Alex Banner)

WAGENINGEN - Boswe-
tenschappers roepen op 
tot een ‘decennium van 
wereldwijde actie’ om bos-
sen over de hele planeet te 
herstellen. Dit is een van 
de boodschappen in een 
speciale uitgave van de 
Royal Society’s Philosop-
hical Transactions, waar-
aan tropische bosecolo-
gen van Wageningen Uni-
versity & Research hebben 
bijgedragen. 
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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

•	 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

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

LEADERMAC
Vierzijdige schaafmachines

Doorvoer -
snelheden

tot 250
m/min

Schaaf-
breedtes

tot 710 
mm

De Zelling 22
3342 GS 

Hendrik Ido Ambacht

078.684.684.0 
info@vos.nu
www.vos.nu

www.voswebshop.nl

2019-08 Leadermac Thundermac - Houtkrant v3.indd   1 8/16/2019   2:04:31 PM

HK2189b

Waddinxveen • 0182 - 615933HOUTEX.NL | INFO@HOUTEX.NL
UW SPECIALIST VOOR LEVERING VAN HET JUISTE HOUT!

H
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    Re-Charge Schaafkoppen
     Hét schaafsysteem met het hoogste rendement!

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

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

     

HK25 38

houtfixbenelux.nl
+31(0) 547 820 996

 Houtfix Astvuller, 
de oplossing 
voor snelle 

houtreparatie!

HK1473
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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 binnengekomen zware Eiken voor boomstam tafels.

        Wij wensen u         Wij wensen u 
Fijne feestdagen!Fijne feestdagen!

HK2500
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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

1WE 
BREATHE 
FASTENERS®

De PFS+ 
houtschroef
De professionele schroef voor 
hout-op-hout verbindingen!

www.pgb-europe.com
HK24 99

Importeur sinds 1983: 

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

sinds
1922

HK2549

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

FSC®C016391O
FF

IC
IE

EL
 D

EA
LE

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

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

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

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

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

technieken

Uw expert in kantenband, lijmen en deuvels
HK24 84c

Uw expert in kantenband, lijmen en deuvels

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

FSC®C016391

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

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

HK24 84d
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  Jas voor in winters weer
AMSTERDAM - Als het kwik 
daalt tot ijskoude temperatu-
ren, trek dan het nieuwe 
Montana Jack van Carhartt 
aan. Dit gevoerde jack met 
waterafstotende Rain Defen-
der afwerking en windbe-
stendige Wind Fighter tech-
nologie houdt de drager altijd 
comfortabel warm. 

Bij koud en nat weer draait 
het allemaal om de juiste 
uitrusting. Het Montana Jack 
biedt geïsoleerde warmte om 
aan het werk te blijven, hoe 
koud het ook wordt. Het is 
uitgerust met synthetische 
donsisolatie en een sherpaf-
leece voering om warmte 
optimaal binnen te houden. 
De jas heeft kinbescherming 
en over de gehele lengte voor 
een rits met stormflap.

Veel bergruimte
De zakken aan de binnen- en 
buitenkant bieden veel 
opbergruimte. Twee borst-
zakken zijn voorzien van 
kleppen met drukknoopslui-

ting en aan de linkerzijde 
bevindt zich een verborgen 
zakje beveiligd met ritsslui-
ting. Een brede binnenzak 
biedt veel bergruimte. Het 
Carhartt Montana Jack is 
verkrijgbaar in een dames- 
en herenuitvoering en ook  
als bodywarmer.

Over Carhartt
Carhartt is het authentieke 
merk in werkkleding dat in 
1889 is opgericht in Detroit, 
Michigan in de VS. Al meer 
dan 130 jaar lang staat Car-
hartt bekend om zijn 
robuuste constructies, inno-
vatieve ontwerpen, uitzon-
derlijke kwaliteitsnormen, 
duurzaamheid en comfort. 
Carhartt werkkleding is een 
legende geworden onder 
ervaren vakmensen en 
ambachtslieden.

NADERE INFORMATIE:
Carhartt 
Telefoon: 024 - 808 0192 
www.carhartt.com

  Accu-afkortzaag van Festool
WADDINXVEEN - Wat heb-
ben het leggen van vloeren, 
timmerbouw, construeren 
van gevels en interieurbouw 
gemeen? Heel eenvoudig: 
voor al dit vakwerk heeft 
men een compacte zaag 
nodig die precies, betrouw-
baar en vooral veelzijdig is. 
De nieuwe accu-afkortzaag 

KSC 60 van Festool biedt dit 
allemaal en bevat ook nog 
eens de nieuwste generatie 
koolborstelloze motor.

De met accupower aange-
dreven Kapex KSC 60 is oer-
sterk en is dankzij een ver-
stekhoek aan beide zijden tot 
60 graden en een hellings-
hoek eveneens aan beide 
zijden tot 46 (rechterzijde) of 
47 graden (linkerzijde) uiterst 
veelzijdig in het gebruik. 
Dankzij de tweevoudig gela-
gerde dubbele geleidekolom 
wordt een stabiele zaagblad-

geleiding mogelijk gemaakt, 
wat leidt tot de meest pre-
cieze zaagsnedes. Het LED-
schaduwlicht brengt de 
schaduw van het zaagblad 
als exacte zaaglijnindicatie 
over op het materiaal en 
biedt gelijktijdig een optimaal 
zicht op de afgetekende lijn. 
Naast de stofopvangzak 
wordt er een praktische 
zwaaihaak meegeleverd. Met 
de zwaaihaak kan men mak-
kelijk en nauwkeurig binnen- 
en buitenhoeken overbren-
gen op de zaag..
De Kapex KSC 60 doet qua 
prestaties in niets onder voor 
de gesnoerde KS 60. Verant-
woordelijk daarvoor is een 
perfect op elkaar afgestemd 
samenspel tussen accu en 
motor. “In de KSC 60 wordt 
de nieuwste generatie kool-

borstelloze EC-TEC-motor 
toegepast. Deze onder-
scheidt zich door een com-
pacte constructie, gering 
gewicht en hoge efficiëntie”, 
zegt Boris Seyfried, product-
manager op het gebied van 
zagen bij Festool. Met behulp 
van de toerentalkeuze kan de 
machine perfect worden aan-
gepast op het materiaal. In 
combinatie met de hoog-
waardige zaagbladen kan er 
uiterst nauwkeurig worden 
gewerkt. Het slimme dub-
bele-accusysteem zorgt voor 
meer doortrekkracht en reik-
wijdte en, biedt accu-power 
voor de hele werkdag.

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

  Hout-betonschroef
SCHRAMBERG (D) - Vanwege hun flexi-
biliteit bij de indeling van ruimtes wor-
den in de industriële en utiliteitsbouw 
steeds vaker hybride draagconstructies 
toegepast. Voor de bouw van draagcon-
structies met beton heeft HECO-
Schrauben een speciale hout-beton-
schroef (de HECO-VB) op de markt 
gebracht, die voor een vormsluitende, 
schuifvaste verbinding van hout en 
beton zorgt.

Hout-betonbevestiging is een bouwme-
thode, die veel flexibiliteit biedt, omdat 
de inrichting van een ruimte met behulp 
van niet-dragende wandelementen in 
een latere fase gemakkelijk gewijzigd 
kan worden. Naast het gebruik van pre-
fab-elementen wordt bij de productie 
van draagconstructies ook vaak de 
betonmethode toegepast. Daarbij is de 
fabricage van het stalen wapeningsnet 
en de verankering daarvan in hout erg 
tijdrovend. Om dat proces efficiënter te 
maken heeft HECO de hout-beton-
schroef (HECO-VB) ontwikkeld. De 
schroef vergemakkelijkt de bevestiging 
van het stalen wapeningsnet op hout. 
Dankzij het speciale ontwerp en het 
hoge draagvermogen bij een geringe 
bouwhoogte kan de wapening met de 

deeldraadschroef stevig op het hout 
bevestigd worden. Er ontstaat een 
sterke, schuifvaste mechanische verbin-
ding, die ook buigbewegingen en dwars- 
en trekkrachten opvangt. 

Zonder voorboren
De HECO-VB heeft een aantal eigen-
schappen, die niet alleen de verwerking 
versnellen,  maar die ook op de lange 
termijn een stevige verbinding garande-
ren. De schroefdraad in het onderste 
deel van de hout-betonschroef zorgt 
ervoor dat zelfs zonder voorboren een 
gering indraaimoment nodig is. Dat 
geldt ook voor knoesten. De geïnte-

greerde kraag in het midden van 
schroef vormt de begrenzing voor de 
gewenste insteldiepte en vereenvoudigt 
bovendien de positionering van het sta-
len gaas. Met de schroeven gaat de 
montage veel sneller dan met de ijzer-
klemmen die daarvoor normaal gebruikt 
worden. Door twee schroeven schuin te 
plaatsen ontstaat er een vast steunpunt 
op gedefinieerde afstand, dat de krach-
ten veilig opvangt.

Speciale kop
De HECO-VB is leverbaar met een dia-
meter van 7,5 mm en in lengtes van 155 
of 220 mm. De speciale kop met TORX-
E8 zeskant zorgt voor een goede gelei-
ding en optimale krachtoverdracht tij-
dens het kruislings schuin inschroeven. 
Als totaalaanbieder biedt HECO natuur-
lijk ook de mogelijkheid het bijpassende 
montageapparaat te huren - inclusief de 
bijbehorende bits. Daarnaast biedt 
HECO-Schrauben haar klanten meet-
hulpmiddelen en deskundig advies voor 
de toepassing van de schroeven.’’ 

NADERE INFORMATIE:
Jac. Lowie & zn 
Telefoon: 035 - 541 59 58 
www.heco-schrauben.nl

  Schuifdeuren als losse 
onderdelen of op maat
NIJVERDAL - Schuifdeuren 
zijn de ideale oplossing om 
ruimte onder en in de dak-
schuinte als opbergruimte te 
gebruiken. Ze zijn ideaal voor 
nissen en grote kleerkasten 
of kunnen als ruimteverdeler 
een praktisch designelement 
vormen. Bij Ostermann kan 
de keuken-, meubel- en interi-
eurbouwer losse onderdelen, 
op maat geconfectioneerde 
systemen of kant-en-klare 
systemen bestellen. 

Voor het maken van een 
ruimtehoge schuifdeur zijn 
verschillende onderdelen 
nodig, zoals dwarsprofielen, 
greepprofielen, loop- en 
geleidingsrollen en, indien 
gewenst, scheidingsprofie-
len, wandaansluitprofielen of 
dempingselementen. Daar 
bovenop komt de bodem- en 
plafondgeleiding, alsook het 
bevestigingsmateriaal. 
Omdat niet iedere keuken-, 
meubel- en interieurbouwer 
het juiste gereedschap heeft 
om metaal te bewerken of 
niet voldoende ruimte heeft 
om grote schuifdeuren te 
monteren, kan men bij Oster-
mann ruimtehoge schuifdeu-

ren kant-en-klaar op maat 
laten configureren. Voor wie 
tijd en daarmee geld wil 
besparen, kan snel en een-
voudig online het gewenste 
schuifdeursysteem configu-
reren en ontvangt binnen zes 
werkdagen een kant-en-klaar 
product. Alternatief kan men 
geconfectioneerde onderde-
len op maat bestellen. Uiter-
aard kan de keuken-, meubel- 
en interieurbouwer alle 
onderdelen ook los in de 
Ostermann Online-Shop 
bestellen. 

Veilig transport
De uitgeleverde schuifdeuren 
kunnen dankzij de zorgvul-
dige verpakking gemakkelijk 
van de werkplaats van de 
keuken-, meubel- en interi-
eurbouwer naar de eindklant 
worden getransporteerd. De 
verpakking zorgt ervoor dat 
gevoelige oppervlakken, 
zoals glasvullingen, veilig bij 
de klant aankomen. 

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

  Absolute veiligheid
WORMERVEER  - SCM presenteert 
‘Blade Off’, het voorspellende veilig-
heidssysteem voor cirkelzagen. Dit vei-
ligheidssysteem garandeert absolute 
veiligheid en programmeereenvoud. 
SCM presenteerde deze ‘Blade Off’ tij-
dens de laatste editie van Xylexpo. 

Het is een voorspellend systeem van 
directe detectie dat elk willekeurig con-
tact tussen de hand van de gebruiker en 
het blad elimineert. Dit is te danken aan 
slimme sensoren die het menselijk 
lichaam kunnen identificeren en herken-
nen in vergelijking met materialen die in 
contact kunnen komen met het mes. 
Het systeem wordt geactiveerd nog 

voordat het mes per ongeluk wordt aan-
geraakt of de operator te dichtbij komt, 
door een barrière te activeren die de 

hele gevarenzone rond het mes 
beschermt.

Mocht zich een mogelijk contact voor-
doen, dan sluit het systeem automa-
tisch het mes uit en stopt het pro-
gramma, zonder enig onderdeel van de 
machine te beschadigen. De bescher-
ming is aan drie zijden van de machine 
verbeterd (stukingang en zijbenaderin-
gen van het mes) om elk soort contact 
te voorkomen.

NADERE INFORMATIE:
SCM  
Telefoon: 075 - 647 84 78 
www.scmgroup.com

In de Online-shop 
van Ostermann 
zijn de schuifdeu-
ren kant-en-klaar 
op maat  te confi-
gureren en te 
bestellen. 

Het Montana 
Jack biedt geïso-
leerde warmte 
om aan het werk 
te blijven, hoe 
koud het ook 
wordt.

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

De hout-betonschroef  HECO-VB is speciaal 
ontworpen  voor het vastzetten van beton-
wapening op hout.

Blade Off schakelt het zaagblad uit bij de 
directe detectie met ieder willekeurig 
lichaamsdeel.
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PRODUCTNIEUWS



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

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

HK24 59
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