
DEN HAAG - Het beeld dat de laatste jaren is ontstaan dat Staatsbosbeheer overal in 
het land grootschalig bossen kapt, is onjuist. Onderzoek van de Algemene Rekenkamer 
wijst uit dat Staatsbosbeheer niet meer oogst dan er bijgroeit. Maar of de werkwijze 
van de grootste bosbeheerder van Nederland en andere boseigenaren op lange termijn 
de beoogde resultaten geeft, is echter op landelijk niveau onbekend.   

De boswachter die 
m e t  h a a r/ z i j n 
team een bos on-
derhoudt, maakt 

weloverwogen keuzes om 
de verschillende doelen 
van duurzaam bosbeheer 
te bereiken. Bij Staatsbos-
beheer moet het beheer 
bijdragen aan recreatie, 
het benutten van bossen 
en beschermen van de 
biodiversiteit. Hoe de op-
telsom van alle lokaal en 
regionaal genomen beslis-
singen over bosbeheer er-
uit ziet en hoeveel achter-
stallig onderhoud er is, 
weet Staatsbosbeheer op 
centraal niveau niet. En 
daardoor ontbreekt die 
kennis ook bij de minister 
voor Natuur en Stikstof. De 
minister en de provincies - 
de grootste subsidiege-
vers voor Staatsbosbe-

heer -  vergaren te weinig 
informatie om bij te sturen 
of om goed toezicht te 
houden, schrijft de Alge-
mene Rekenkamer in het 
onderzoek ‘Bosbeheer in 
beeld’. 

Huidige regelgeving 
schiet tekort
De huidige regelgeving en 
uitvoering bieden geen ga-
rantie voor duurzaam bos-
beheer. Zo is er op landelijk 
niveau onvoldoende verjon-
ging van het bos. Niet alle 

subsidiërende provincies 
houden actief toezicht op 
de herplantplicht. Provin-
cies met veel bosareaal als 
Gelderland, Noord-Brabant 
en Drenthe zijn tevreden 
hoe Staatsbosbeheer de 
bossen in stand houdt. 
Doelstellingen van individu-
ele provincies variëren ech-
ter en komen niet altijd 
overeen met die van het 
landelijk bosbeleid. 

Meer bos niet haalbaar
Er zijn nog geen afspra-

ken tussen verschillende 
bestuurslagen wie aanleg 
van nieuw bos betaalt. 
Het is waarschijnlijk dat 
S taatsbosbeheer er in 
slaagt op eigen terreinen 
de komende jaren 5.000 
hectare extra bos te reali-
seren. De landelijke bos-
senstrategie ,  door de 
rijksoverheid en provin-
cies gezamenlijk in 2020 
ondertekend, vereist lan-
delijk 10  procent meer 
bos op termijn. Die doel-
stelling wordt waarschijn-
lijk niet gehaald. Sinds 
2013 verdwijnt er namelijk 
bij alle natuurbeheerders 
opgeteld meer bos in Ne-
derland dan dat er aange-
plant wordt. Er is ruim 
6.000 hectare bos minder 
dan bij de start van 
de bossenstrategie.  

Inzicht resultaten 
bosbeheer ontbreekt 

Woodpacker Trading wint FD-award
DRACHTEN – De jaarlijkse FD 
Gazellen awards zijn een onder-
scheiding voor de snelst groei-
ende bedrijven van Nederland. 
Na twee eerdere FD Gazellen 
nominaties, beklom Woodpac-
ker Trading het podium met een 
tweede plaats in de regio Noord 
Nederland. Voor de 2022-editie 

gaat het om ondernemingen die 
van 2019 tot en met 2021 ten 
minste 20 procent groei lieten 
zien in zowel omzet als het aan-
tal fte’s. In de afgelopen jaren is 
Woodpacker Trading uitge-
groeid tot een productiebedrijf 
op het gebied van houten trans-
portverpakkingen. Vanuit de 

vestiging in Drachten is een 
team van circa 25 personen da-
gelijks bezig met de ontwikke-
ling en productie van diverse 
maatwerkproducten. Eigenaren 
Jos Hilbrands (r) en Ruben Hut. 
“We zijn ingericht op groei, dus 
we gaan door.”  

HK1158
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FELDER NEDERLAND BV
Tel.: 0342 413144 | www.felder-group.nl

ONZE KWALITEIT 
IS UW SUCCES

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

Format 4 – een klasse apart

SCHAARHEFTAFELS

071-5896400 / ERKON.NL

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

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

HK23 90c

TERSA.NL

UIT VOORRAAD LEVERBAAR

TERSA 
DE UNIEKE
ZWITSERSE 
KWALITEIT

HK1936c

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

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

Robland
Z400 M Black LABEL 
Formaatzaag
Exclusief voor Peulen

HK2171d

https://www.felder-group.nl/
https://erkon.nl/
https://www.bormnederland.nl/
https://tersa.nl/
https://www.peulen.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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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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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

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

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

HK2426

De laatste Teak stammen: 27mm, 52mm en 82mm dik, 5m tot 8.5 m lang.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief op dehoutkrant.nl

mailto:info@molendijkservice.nl
https://molendijkservice.nl/
mailto:info@molendijkservice.nl
https://molendijkservice.nl/
mailto:info@molendijkservice.nl
https://molendijkservice.nl/
https://gewi-bv.nl/
https://www.gewi-bv.nl/
mailto:info@fiberboards.eu
https://www.fiberboards.eu/
https://www.beyleveld.com/
mailto:info@beyleveld.com
https://jnhoutdrenthe.nl/
https://jnhoutdrenthe.nl/
https://dehoutkrant.nl/


Doelen moeilijk haalbaar

DEN HAAG - Bij Staatsbosbeheer 
daalt de houtoogst. Dat komt door 
onder meer droogte en massale 
sterfte van essen en fijnsparren in 
de laatste jaren. Die oogst loopt 
naar verwachting in de komende ja-
ren nog met een derde verder terug. 
Staatsbosbeheer kapt niet extra om 
meer inkomsten te genereren. Er is 
een financiële prikkel die juist tot 
een lagere houtkap leidt. De winst 
op verkoop van hout daalt al sinds 
2015. Meer houtoogst is wel een 
van de rijksdoelen.

Geen goede afspraken
Ook in andere sectoren en op andere 
beleidsterreinen ziet de Algemene 
Rekenkamer dat ondanks de uitvoe-
ring van publieke taken door verschil-

lende publieke organisaties en be-
stuurslagen geen goede afspraken 
worden gemaakt over het verkrijgen 
van inzicht hoe het in de praktijk toe-
gaat. Staatsbosbeheer is in 1998 op 
afstand van het Ministerie van Land-
bouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
(LNV) geplaatst en moet sinds 2012 
zelf voor meer inkomsten zorgen. Het 
is een zelfstandig bestuursorgaan 
(zbo) met een wettelijke taak: het be-
heren en duurzaam tot maatschap-
pelijk nut brengen van de terreinen. 
De verantwoordelijkheid voor natuur 
en landschap is in 2014 grotendeels 
gedecentraliseerd naar de provincies. 
Die subsidieerden afgelopen jaar 
Staatsbosbeheer voor landschapsbe-
heer met € 69 miljoen. De rijksbijdra-
ge via LNV is veel lager: afgelopen 
jaar ruim € 28 miljoen  (8,2  procent 
van de totale opbrengsten van Staat-
bosbeheer). LNV betaalt verder ook 

mee aan natuurherstelprojecten. De 
meeste inkomsten haalt Staatsbos-
beheer als groen nutsbedrijf uit de 
verkoop van gekapt hout en biomas-
sa, recreatie en verpachting van ter-
reinen. Totaal beheert het 270.000 
hectare, waarvan circa 35 procent 
bos.
De Algemene Rekenkamer wijst erop 
dat vanwege de verdeling van taken 
en verantwoordelijkheden het van be-
lang is dat er gedeeld inzicht is in de 
resultaten op het gebied van natuur- 
en bosbeheer.
 
Reactie minister
In haar reactie op het onderzoek 
schrijft de minister voor Natuur en 
Stikstof dat meer en hoogwaardiger 
hout produceren moeilijk te bereiken 
is. Zij wil de Wageningen Universiteit 
daar nader onderzoek naar laten 
doen. Vanaf volgend jaar moet een 
nieuwe vorm van monitoring inzicht 
gaan geven hoe landelijk doelen van 
bosbeleid ingevuld worden.
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KORTE HOUTJES KORT

ACTUEEL ACTUEEL

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 

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

Greenpeace ziet mazen in het net

EU stemt in  
met bossenwet
BRUSSEL - De onderhandelingen over een EU-bossenwet 
zijn afgerond. Deze wet houdt in dat bedrijven die hun 
producten in de EU willen verkopen moeten aantonen dat zij 
niet aan ontbossing hebben bijgedragen. 
Vertegenwoordigers van het Europees Parlement en 
nationale regeringen hebben de laatste hand gelegd aan 
deze wet. Greenpeace is maar deels tevreden over het 
resultaat. Volgens de milieuorganisatie zijn er nog te veel 
mazen in het net.  

Bedrijven moeten nu bewijzen 
dat er geen bossen zijn ge-
kapt voor hun producten en 
moeten de toeleveringsketen 

vanaf het stuk grond tot aan het su-
permarktschap kunnen traceren. 
Greenpeace waarschuwde eerder dat 
de wet weliswaar de bossen zal be-
schermen, maar dat andere natuur 
zoals savannes en veengebieden niet 
onder de wet vallen. Ook zijn de men-

senrechten volgens Greenpeace niet 
goed verankerd in deze wet. De wet 
gaat gelden voor bedrijven die soja, 
rundvlees, palmolie, hout, rubber, ca-
cao en koffie verkopen en sommige 
afgeleide producten zoals leer, choco-
lade en meubels. Momenteel hebben 
inwoners van de EU geen garantie dat 
de artikelen in hun boodschappen-
mandje niet het product zijn van ont-
bossing. 

Bossenexpert bij Greenpeace Neder-
land Meike Rijksen: “Dit is een belang-
rijke doorbraak voor de bossen en 
voor de mensen die opkomen om ze 
te beschermen. Door deze wet zullen 
sommige kettingzagen stilvallen en 
zullen bedrijven niet langer profiteren 
van ontbossing. Maar de regeringen 
van de EU moeten zich schamen dat 
ze mazen in de wet creëren om de 
houtindustrie op een slinkse manier te 
beschermen. Dat gaat ten koste van 
de rechten van inheemse volkeren, die 
met hun bloed betalen om de natuur 
te verdedigen. In de komende jaren 
moet de EU haar focus verbreden om 
de natuur als geheel te beschermen, 
niet alleen de bossen, en om de be-
drijven die de natuur vernietigen niet 
alleen de toegang tot de EU-markt te 
ontzeggen, maar ook om leningen 
van Europese banken te krijgen.” 

Financiële sector
Een voorstel van het Europees Parle-
ment om Europese financiële instel-
lingen in de nieuwe wet op te nemen 
heeft het uiteindelijk niet gehaald. Dit 
voorstel hield in dat bedrijven niet al-
leen moeten aantonen dat hun pro-
ducten ontbossingsvrij zijn om ze op 
de EU-markt te verkopen, maar ook 
om financiering te krijgen van in de EU 
gevestigde banken. Dit voorstel zal 
echter opnieuw worden bekeken bij 
een herziening van de wet binnen 
twee jaar. Het Europees Parlement 
heeft ook aangedrongen op de opna-
me van maïs in het toepassingsge-
bied van de wet, die eveneens ver-
band houdt met de aanzienlijke ver-
nietiging van bossen. De uitbreiding 
van de wet tot maïs en biodiesel zal 
worden overwogen als onderdeel van 
dit herzieningsproces.

Volgende stappen
Het Europees Parlement zal de nieu-
we EU-wet inzake ontbossing goed-
keuren tijdens een stemming in de 
plenaire vergadering en de nationale 
regeringen zullen de wet formeel 
goedkeuren tijdens een vergadering 
van ministers. Deze formaliteiten zul-
len waarschijnlijk begin dit jaar plaats-
vinden. Over 1,5 jaar moet de wet ge-
implementeerd worden. 

Koninklijke Jongeneel  
‘overhandigt’ 225 bomen
UTRECHT - “Je wordt maar één keer 225 jaar,” grapt Michiel Verbraak, directeur van 
Jongeneel. “En dus kun je het maar beter goed doen.” Daarmee doelt hij op één van 
de jubileumacties bij de marktleider in hout, plaat en gevel. Te weten: ‘Plant een 
boom, zo hout het nooit op’. 

Het hout nooit op? Dat is het bekende 
woordgrapje in de slogan van Jongeneel. 
“Juist daaraan willen we in ons jubileum-
jaar een serieuze draai geven”, aldus Ma-
scha Nuijens, verantwoordelijk voor Mar-
keting en Formule bij Jongeneel. “We zijn 
groot geworden door de handel in hout, 
tijd om iets terug te doen!” 

Oneindig
Sowieso zit duurzaam ondernemen diep 
in het DNA van Jongeneel. Nuijens zag in 
het 225-jarige bestaan een aanleiding om 
dit nog eens extra te belichten. “Hout is 
bijzonder duurzaam bouwmateriaal”,  licht 
ze toe. “Indien afkomstig uit verantwoord 
beheerde bossen, is het in principe onein-
dig beschikbaar.” Bij Jongeneel heeft hout 
en plaat uit zulke bossen dan ook altijd 
een FSC of PEFC-certificaat.

Boombelofte
Om die oneindigheid van hout als bouw-
materiaal te benadrukken werd de actie 
‘Plant een boom, zo hout het nooit op’ ge-
lanceerd. Afgelopen september deden 
klanten van Jongeneel hieraan mee. Alle 
bestellingen van tenminste  750 euro die 
via Jongeneel.nl werden geplaatst, wer-

den gehonoreerd met een fraaie belofte: 
een toekomstige boom! Een groot succes, 
de actieweek leverde heel wat bomen op. 
Mascha Nuijens: “Natuurlijk hebben we 
dat aantal opgehoogd naar 225; dat past 
wel in dit mooie jubileumjaar!”

Bomencheque 
De bomenplant-actie is op touw gezet in 
samenwerking met het Buitenfonds, een 
onafhankelijke stichting die fondsen werft 
voor projecten in de natuurgebieden van 
Staatsbosbeheer. Frank van Hedel nam 
namens het Buitenfonds op dinsdag 22 
november een ‘bomencheque’ in ont-
vangst – overhandigd door directeur Mi-
chiel Verbraak en Mascha Nuijens. Goed 
voor 225 bomen die geplant zullen wor-
den bij de Chaamse bossen van Breda.

Hout uit Rusland en Wit-Rusland 
blijft ‘conflicthout’

De wet gaat gelden voor bedrijven die soja, rundvlees, palmolie (foto), hout, rubber, cacao 
en koffie verkopen. (foto: tk tan)

VERVOLG VAN
PAGINA 1

WAGENINGEN - Sinds maart 2022 wordt hout afkom-
stig uit Rusland en Wit-Rusland beschouwd als ‘con-
flict hout’ en mag het niet worden gebruikt in PEFC-
gecertificeerde producten. Het bestuur van PEFC In-
ternational heeft verklaard dat de classificatie ‘con-
flicthout’ voor onbepaalde tijd is verlengd. 
De classificatie dat hout uit Rusland en Wit-Rusland 
‘conflicthout’ is, volgde op een buitengewone vergade-
ring van het bestuur van PEFC International in maart 

2022 om de militaire agressie van Poetin tegen Oekraï-
ne en de gevolgen daarvan voor PEFC en PEFC-gecer-
tificeerde boseigenaren en bedrijven te bespreken. De 
classificatie dat hout uit Rusland en Wit-Rusland moet 
worden gecategoriseerd als ‘conflicthout’ is geba-
seerd op Resolutie A/RES/ES-11/L.1 van de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties ‘Agressie tegen 
Oekraïne’ op 2 maart 2022.

v.l.n.r. Frank van Hedel, Mascha Nuijens en 
Michiel Verbraak.

https://www.teygeler.nl/
https://www.aqua-boy.nl/
mailto:m.bousema@aqua-boy.nl
mailto:info@schuurbanden.nl
https://tersa.nl/
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Veldegge 5
7468 DJ Enter
t 0547 383 897
f 0547 381 115
www.euromec.nl
info@euromec.nl

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

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

• Eenvoudig en snel messen wisselen

• Geluidsreducerende aluminium freesbody

• Optimale rondloop nauwkeurigheid

• Perfecte oppervlaktekwaliteit
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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

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

Schrijf u in voor de 
nieuwsbrief  
op dehoutkrant.nl

HOUTBEWERKING IN 
VEILIGE HANDEN BIJ PCS®

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

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

vroege nabijheidsdetectie
3 Onmiddellijk klaar voor gebruik en ongevoelig 

voor stof en vuil

Video

VRAAG 
NU UW 

 GEWENSTE 
VOORSTEL 

AAN!

https://www.euromec.nl/
mailto:info@euromec.nl
https://www.delangebv.nl/
https://houtfixbenelux.nl/
tel:+31(0)%20547%20820%20996
https://dehoutkrant.nl/
mailto:info@felder-nederland.nl
https://www.felder-group.nl/
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HOUTBOUW

Industrieel gereedschap, CNC machines, precisie slijptechniek, 
aggregaten & afzuigtechniek
voor de hout-, metaal-, kunststof-, aluminium- en composiet verwerkende industrie
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Houten flexwoningen uit Zweden 

De modules zijn afkomstig uit 
Zweden. Ze hebben ieder een 
afmeting van 3x9,6x3,3 meter 
(bxlxh), de afmeting waarmee je 
ze op een dieplader en per schip 
kunt vervoeren

Door de uniformiteit zijn de 
modules snel en simpel te 
plaatsen en te schakelen.

Creatieve opslagconstructie

De 5,5 meter hoge stellingen dragen aan beide zijden 3,2 meter lange dakarmen.

PRODUCTNIEUWS

Rijkswaterstaat  
continueert  
samenwerking met BAM 
BUNNIK– Rijkswaterstaat (RWS) en BAM Bouw en Techniek hebben hun 
overeenkomst voor langjarig beheer en onderhoud van terreinen, vuurto-
rens districtskantoren, zoutloodsen, opslagruimten, dienstwoningen en 
steunpunten met twee jaar verlengd. 

BAM Bouw en Techniek - FM Services blijft met deze verlenging tot medio 2026 
verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van alle RWS-panden en -terrei-
nen die het primaire proces van Rijkswaterstaat ondersteunen in Groningen, 
Friesland, Drenthe, Noord-Holland, Flevoland en Overijssel. Hieronder vallen 
ook de locaties op de Waddeneilanden.

Duurzaam
BAM Bouw en Techniek geeft met dit project uitvoering aan BAM’s strategie 
‘Building a sustainable tomorrow’, waarmee de bouwmaatschappij vol inzet op 
het creëren van meer klantwaarde langs de lijnen van duurzaamheid, digitalise-
ring en industrialisering. Bij de uitvoering draagt BAM bij aan duurzaamheid 
met maatregelen zoals het plaatsen van ledverlichting, maar ook door het toe-
passen van duurzame materialen, bij voorkeur circulair. Naast het handhaven 
van de gevraagde staat van de bouwkundige en installatietechnische elemen-
ten van de panden zal BAM er voor zorgen dat de panden blijven voldoen aan 
huidige en toekomstige wet- en regelgeving.
 Daarnaast zal BAM RWS blijven adviseren over planmatige investeringen en 
kennis en kunde op het gebied van CO2-neutraal werken en circulaire economie 
inbrengen. 

BOUW

ADVERTENTIE

CHATUZANGE-LE-GOUBET - Het 
Franse timmerbedrijf Bati Nature 
is gespecialiseerd in de bouw van 
met stro geïsoleerde woningen. 
Dit bedrijf heeft met een speciaal 
stellingsysteem van OHRA nieuwe 
capaciteit gecreëerd voor de op-
slag van zowel houtmaterialen als-
ook geprefabriceerde wandele-
menten. 

Twee 24 meter lange rijen enkelzijdi-
ge draagarmstellingen vormen de 
wanden van een halachtige structuur. 
Daartussen blijft een ongeveer 6 me-
ter brede toegankelijke ruimte over, 
waarin de houtskeletwanden rechtop 
worden opgeslagen. De staanders 
van de stellingen dragen een dak, dat 
zowel de naar buiten gerichte opslag-
niveaus gevormd door de draagar-

men beschermt tegen weersinvloe-
den alsook de vloeropslagruimte tus-
sen de stellingen. 

Daartoe heeft OHRA twee rijen 
draagarmstellingen van 24 meter 
lang gemonteerd. Zowel de draagar-
men als de stellingvoeten zijn naar 
buiten gericht. De 5,5 meter hoge 
stellingen dragen aan beide zijden 
ook 3,2 meter lange dakarmen. De 
stellingen zijn zo opgesteld dat er een 
overdekte, ongeveer 6 meter brede 
vloeropslagruimte tussen ontstaat. 
Dankzij de stellingvoeten die alleen 
naar buiten wijzen, kan er zonder ob-
stakels doorheen worden gereden. 
Hier worden de geprefabriceerde 
wandelementen geplaatst. Aan de 
buitenwanden vormen de 1,2 meter 
lange draagarmen met een draagver-
mogen van 800 kilogram drie (of met 
stellingvoeten vier) eveneens over-
dekte opslagniveaus. Hier is ruimte 
voor balken en constructiehout. 

Met een montagetijd van slechts 1,5 
week kon met deze constructie veel 
sneller nieuwe opslagcapaciteit wor-
den gecreëerd dan met een conventi-
onele magazijnhal mogelijk zou zijn 
geweest.
 

YERSEKE - Reboxd, internationaal leverancier van flexwoningen, realiseerde dit najaar 
binnen twaalf weken de plaatsing van 105 houten modules in Yerseke. Ze bieden maximaal 
voor 5 jaar een onderkomen aan 102 Oekraïense vluchtelingen. Het tijdelijke complex is bin-

nen 12 weken duurzaam op-
gebouwd met modulaire 
units die eerder gebruikt zijn 

als klaslokalen. De units zijn in sa-
menwerking met lokale partijen om-
gebouwd naar herbruikbare, warme, 
veilige en comfortabele woningen 
rondom een gemeenschappelijke bin-
nenplaats met een gezamenlijke ruim-
te. “De modules zijn afkomstig uit 
Zweden. Ze hebben ieder een afme-
ting van 3x9,6x3,3 meter (bxlxh), de 
afmeting waarmee je ze op een diep-
lader en per schip kunt vervoeren”, 
vertelt Reboxd flexhousing adviseur 
Tiejo Keppler. “Dit is een tijdelijke op-
lossing voor Oekraïense vluchtelin-
gen, vooral vrouwen en kinderen, die 
vanwege de oorlog op dit moment 
niet in hun thuisland kunnen verblij-
ven. Zodra zij doorstromen naar per-
manente huisvesting of terug kunnen 
gaan naar hun thuisland, kunnen de 
flexwoningen eenvoudig worden ge-
transporteerd naar een andere locatie 
en worden hergebruikt. Met onze ja-
renlange internationale ervaring op de 
bouw- & vastgoedmarkt hebben wij 
slimme oplossingen bedacht om snel-
le, duurzame en innovatieve flexhuis-
vesting mogelijk te maken.” 

Goede staat
“De units die we in Zweden hebben 
gekocht van onze partner zijn 10 jaar 
oud, maar nog in heel goede staat. Ze 
zijn volgens de bestaande EU-richtlij-
nen gebouwd en we hebben slechts 
een aantal kleine aanpassingen moe-
ten maken. We zijn onder de indruk 

van de goede staat waarin de modu-
les op dit moment nog verkeren. Onze 
inschatting is dat we ze de komende 
15 jaar nog minimaal twee keer kun-
nen herplaatsen. Laat je ze echter 
staan, dan zouden ze in principe nog 
wel 100 jaar gebruikt kunnen worden, 
mits je ze natuurlijk goed plaatst en 
goed onderhoudt.”

De gevels zijn gemaakt van geperste 
houtpanelen, waarbij het basismateri-
aal bestaat uit het zaagsel, afkomstig 
uit Zweedse zagerijen. Voor de balkons 
en de trappen is, evenals voor de con-
structie, douglas gebruikt. “Hout is het 
perfecte materiaal voor de bouw van 
deze units. Het is licht en stijf. Bij het 
vervoer en de plaatsing konden we 
daardoor gebruik maken van lichtere 

kranen. Na plaatsen zijn de units voor-
zien van nieuw sanitair en nieuwe keu-
kenblokken, maar verder waren ze vrij 
eenvoudig te plaatsen en te schakelen”, 
vertelt Keppler, die er aan toevoegt dat 
de snelle realisatie van de plaatsing 
voor een groot deel is te danken aan de 
aannemer en installateur. “We werken 
samen met lokale partijen die de loca-
tie en toeleveringkanalen het beste 
kennen. Bouwbedrijf Rijk, onze hoofd-
aannemer in Zeeland, heeft met DWT 
Groep, onze installatiepartner, fantas-
tisch werk geleverd. Ook met het team 
van de gemeente Reimerswaal hebben 
we heel efficiënt en heel prettig sa-
mengewerkt. Door hun optimisme en 
geloof in het project was het mogelijk 
om de units in zo’n korte tijd plaatsen.”
 
Over Reboxd
Reboxd biedt een snelle en innovatieve 
oplossing voor de wereldwijde huis-
vestingscrisis door gebruikte units om 
te bouwen tot duurzame, kwalitatieve 
flexwoningen. Reboxd werkt internatio-
naal samen met gemeenten, woning-
bouwverenigingen en partijen met lo-
kale expertise om in recordtempo rui-
me, comfortabele woningen met een 
gemeenschapsgevoel op te leveren. 
Deze kunnen worden verplaatst en el-
ders opnieuw worden opgebouwd.
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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

Scoor GROENE punten 
met             schroeven! NIEUWE

DUURZAME
VERPAKKING

FASTENERS WITH THE GREEN POINTS
HK23 43

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

Handbediend
• 4 SB, rondom schoon zagen zonder 

draaien van de plaat

Hoezo 
 afgezaagd ?

Alles wat zagen comfortabeler en sneller maakt!

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

afzuiginstallaties 

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

.NL

VLAMOVEN 32, ARNHEM
WWW.BAPTIST.NL

HK1915

HK1473

WWW.WIGINK.NL

Hooibergen & Gebinten

HK2472e

mailto:info@beckersmachines.nl
https://www.beckersmachines.nl/
https://www.af-ho.nl/
mailto:info@af-ho.nl
https://www.baptist.nl/
https://www.wigink.nl/
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16 t/m 21 januari 2023
IMM COLOGNE
Köln Messe
www.imm-cologne.com

t/m 10 februari 2023
BOUWBEURS 2023
Jaarbeurs Utrecht
www.bouwbeurslive.nl

t/m 25 mei 2023
HOUTBOUW
Brabanthallen, Den Bosch
www.houtbouwbeurs.nl

t/m 19 mei 2023
LIGNA
Hannover Messe
www.ligna.de 

t/m 24 oktober 2024
Prowood
Flanders Expo, Gent
www.prowood.be

Magazijn Floer is na 1,5 jaar alweer te klein
GRONINGEN – De Groningse vloerengroothandel Floer breidt uit, wat bete-
kent: 2000 vierkante meter meer vloeroppervlak. In het begin van 2021 
verhuisde Floer naar haar nieuwe adres, Protonstraat 18 in Groningen, om-
dat het oude pand te klein werd. Maar het jonge bedrijf groeit zo snel dat er 
na anderhalf jaar al meer magazijnruimte nodig is. 

Sinds oktober 2022 is de grond ach-
ter het huidige magazijn letterlijk op 
de schop gegaan. Waar eerst een 
oude helling stond en alles betegeld 
was met klinkers, is er momenteel 
alleen een zandvlakte over. Nadat 
de zandvlakte volledig was aange-
trild is het heien van de palen be-
gonnen. Deze palen zullen het ge-
raamte van het nieuwe magazijn 
vormen.

Extra magazijnruimte
Er komt extra magazijnruimte inclu-
sief een gloednieuw loadingdock! De 
huidige magazijnruimte zal worden 
verdubbeld met 2000 vierkante meter 
extra opslag, genoeg ruimte om alle 
vloeren collecties op te slaan. Vol-
gens de huidige planning zal de nieu-
we magazijnruimte met extra loa-
dingdock rond medio februari begin 
maart klaar zijn.

De Groningse vloerengroothandel Floer bouwt extra 
magazijnruimte, inclusief een goeldnieuwe lading-
dock.
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ACTUEELAGENDA 2023

Boerboom Hout Groep 
en Livintri gaan  
samenwerken
BERGEIJK - Boerboom Hout Groep uit Bergeijk en ‘concept’ ontwikkelaar Livintri hebben 
een vergaande intentie tot samenwerking gesloten voor de levering van CLT.

Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst  (v.l.n.r.) namens Livintri Frans van 
Hapert en Hidde Engwerda en namens Boerboom: Bas Boerboom en Willem van 
Merrienboer.

ACTUEEL

Boerboom Houtbouw is een 
nieuw bedrijf voor de pro-
ductie van houten CLT-pa-
nelen aan het voorbereiden 

op het Kempisch Bedr i jvenpark 
(KBP) in Hapert. Op een kavel van 
35.000 vierkante meter moet de eer-
ste Nederlandse CLT-fabriek gereali-
seerd gaan worden. Livintri  heeft 
een modulair bouwconcept ontwik-
keld, waarbij het uit-gangspunt is 
bouwen met CLT als constructief en 
esthetisch element.

Boerboom Houtbouw is reeds begon-
nen met het leveren van CLT voor de 
woning-bouw. Dit materiaal wordt nu 
extern ingekocht. In de nieuwe fabriek 
op het KBP te Ha-pert wordt het CLT 
door eigen machines samengesteld. 
Zo zal ook de samenwerking met Li-
vintri gestalte krijgen.

De ontwikkelaar verwacht medio 
2023 de eerste woontoren te kunnen 
gaan voorbe-reiden voor uitvoering. 
Door expliciet de samenwerking aan 
te gaan met Boerboom Hout Groep 
wil Livintri de fabricage van CLT in 
Nederland een impuls geven. Wan-
neer de eerste Nederlandse CLT-fa-
briek operationeel is, is nog van di-
verse factoren afhankelijk. De plan-

nen zijn in een zeer vergevorderd 
stadium en met de onderteke-ning 
van deze overeenkomst komt ook de 

realisatie van de bouw van de fa-
briek weer een aanzienli jke stap 
dichterbij. 

ECONOMIE

Goed jaar voor Italiaanse fabrikanten  
houtbewerkingsmachines

De exportcijfers waren vrijwel stabiel 
en bedroegen 1,757 miljard euro (plus 
één procent in 2021), met een ver-
koop op de binnenlandse markt van 
889 miljoen euro. Dat is maar liefst 
12,1 procent meer dan het uitsteken-
de resultaat van vorig jaar, wat ook 
voor deze landen een nieuw record 
betekende. categorieën. Ook de in-
voer nam toe (257 miljoen euro, plus 
5,3 procent ten opzichte van 2021), 
waardoor de handelsbalans met 1,5 
miljard euro positief uitkwam, min of 
meer dezelfde waarde als in 2021, 
met een stijging van 0,2 procent.

 De binnenlandse afzet (in Italië) be-
droeg 1,146 miljard euro, een stijging 

van 10,8 procent ten opzichte van vo-
rig jaar.
 De cijfers zijn duidelijk: in 2022 zet-
ten de branchebedrijven de succes-
volle resultaten van de afgelopen 
twee jaar door, zij het met een iets la-
ger groeitempo. Eigenlijk is de verge-
lijking met het recordjaar 2021 lastig, 
omdat in 2022 de effecten van de 
pandemie werden aangevuld met 
meerdere complexe situaties, zoals 
de Russische invasie in Oekraïne, stij-
gende energieprijzen, de sluiting van 
veel markten en de aanhoudende 
moeilijkheden om onderdelen en 
grondstoffen te leveren. Deze ele-
menten hadden een sterkere impact 
in het laatste kwartaal van 2022, met 
resultaten die de eindejaarsbalans 
negatief beïnvloedden.

De Italiaanse ‘klantbedrijven’ hielden 
echter een aanhoudende investe-
ringsstroom vast, ondersteund door 
sterke stimulansen van de centrale 
autoriteiten, die hen hielpen hun ma-
terieelpark te renoveren. Op dit mo-
ment is het moeilijker dan ooit om 
voorspellingen te doen voor 2023, 
maar de sterke technologische reno-
vatie die door bedrijven in de afgelo-
pen jaren is ingezet , wijzen zeker op 
voorzichtig optimisme.

In 2022 zetten de Acimall-
bedrijven de succesvolle resulta-
ten van de afgelopen twee jaar 
door, zij het met een iets lager 
groeitempo.

OVERNAME

Dongen Pallets in  
handen van  
Foresco Group
DONGEN -Dongen Pallets en de Belgische Foresco Group hebben overeen-
stemming bereikt over de overname van Dongen Pallets. Onderdeel van de 
overname zijn alle businessunits, het vastgoed, de productiemiddelen, de 
energiecentrale en de circa honderd medewerkers. De werkgelegenheid 
blijft volledig behouden.

Dongen Pallets is een familiebedrijf 
met een historie van 60 jaar. Het be-
drijf wordt geleid door algemeen di-
recteur Jurgen Kemps, zoon van op-
richter Theo Kemps. Als totaalleve-
rancier met drie slagvaardige busi-
ness units - Production, Inspection & 
Repair en Packaging - levert Dongen 
Pallets brede expertise en ervaring 
voor logistieke uitdagingen. De be-
drijfsactiviteiten bestaan uit het pro-
duceren van houten pallets, export-
kisten en industriële verpakkingen, 
het inspecteren en repareren van pal-
lets en het leveren van maatwerk 
houten verpakkingsoplossingen.

Kemps: “Na intensief familieoverleg 
hebben we met de drie aandeelhou-
ders besloten om het bedrijf over te 
dragen aan Foresco. Niemand van de 
volgende generatie wil op termijn het 
roer overnemen, wat onze keuze lo-
gisch maakt. Het was overigens geen 
eenvoudige beslissing, want we heb-
ben veel herinneringen aan het fami-
liebedrijf, dat mijn vader vanaf 1962 
met bloed, zweet en tranen opbouw-
de. Ik ben 30 jaar geleden bij Dongen 
Pallets begonnen en rond 2006 nam 

ik het stokje over van mijn vader. Ik 
ben er trots op dat we het bedrijf zo-
ver hebben gebracht.”

Foresco Group is een Belgische pro-
ducent van houten pallets en verpak-
kingen en marktleider in industriële 
verpakkingen. De overname van Don-

gen Pallets past in de actieve consoli-
datiestrategie van Foresco. Dankzij 
de acquisitie groeit de omzet van de 
groep in 2022 naar 450 miljoen euro 
en 1.000 medewerkers in België en 
Nederland. Ook verstevigt Foresco 
haar positie als belangrijkste aanbie-
der van houten pallets, exportverpak-
kingen, inpakdiensten en palletrecy-
cling in de Benelux. De schaalvergro-
ting leidt bovendien tot meer leverze-
kerheid voor de klanten van beide be-
drijven.

Foresco Group is eigendom van Dy-
namica, het investeringsvehikel van 
ondernemers Cedric De Quinnemar 
en Jan Ponnet. Gedelegeerd bestuur-
der Ponnet: “Wij blijven inzetten op 
onze actieve consolidatiestrategie. 
Schaalgrootte wordt steeds belangrij-
ker in onze industrie. Enerzijds om ef-
ficiencyvoordelen te realiseren, maar 
vooral om klanten professioneel, 
flexibel en betrouwbaar te beleveren. 
Daarnaast kunnen we meer impact 
maken als het gaat om duurzaam on-
dernemen.”

Zowel Kemps als Ponnet zijn ver-
heugd met de overname. Met de 
nieuwe eigenaar is de continuïteit van 
het bedrijf gewaarborgd, blijft de 
werkgelegenheid behouden en ligt 
een duurzame toekomst in het ver-
schiet. Voor directeur Kemps en de 
overige aandeelhouders cruciale 
voorwaarden om de aandelen van het 
familiebedrijf met een gerust hart 
over te dragen.

Met een stevige handdruk bevestigen 
Jurgen Kemps (l) en Jan Ponnet de overna-
me.

RIMINI -  Italiaanse fabrikanten van machines, apparaten en gereedschap-
pen voor houtbewerking en meubel sluiten 2022 af met een positief resul-
taat. Op basis van de gegevens verzameld door het Studiebureau van Aci-
mall, de vereniging die de industriebedrijven vertegenwoordigt, bereikte de 
totale productie een waarde van 2,646 miljard euro, een stijging met 4,6 
procent ten opzichte van het vorige record in 2021.

https://www.imm-cologne.com/
https://www.bouwbeurslive.nl/
https://www.houtbouwbeurs.nl/
https://www.ligna.de/
https://www.prowood.be/
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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

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

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

JOH. SLAAP B.V. - OOSTHUIZEN

HK1495

H
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4

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

HK23 93

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

•	 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

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

 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

mailto:info@houtzagerijdevree.nl
https://johslaapbv.nl/
https://houtfixbenelux.nl/
tel:+31(0)%20547%20820%20996
tel:+49%205924%20783727
mailto:overmars@ewetel.net
https://www.hisbv.biz/
mailto:info@hisbv.biz
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BEDRIJFSPROFIEL

ECONOMIE

De Zelling 22
3342 GS 

Hendrik Ido Ambacht

078.684.684.0 
info@vos.nu
www.vos.nu

www.voswebshop.nl

TigerStop
POSITIONEERSYSTEMEN

Automatische positioneersystemen en 
volautomatische afkortzaagmachines

Sneller, nauwkeuriger en e�  ciënter afkorten 
met de modulaire positioneeroplossingen 
van TigerStop. U koopt al een TigerStop 
SawGear vanaf € 3.445,- excl. btw!

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

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

2022-12 TigerStop - Houtkrant v6.indd   1 12/30/2022   3:38:49 PM

Joris Roelink, oprichter van de start-up Prefabmaat, ziet kansen 
voor de zzp-er en de kleine aannemer om gebruik te maken van 
de voordlen van prefab.

ENSCHEDE – Is prefab ook de toekomst bij kleine bouwprojecten? Wel als het aan de 
nieuwe start-up Prefabmaat uit Enschede ligt. De start-up die sinds oktober 2022 de 
markt bedient, speelt in op uitdagingen in de bouw waar vele zzp’ers en kleine aannemers 
dagelijks mee kampen.

Te veel werk, te weinig vak-
mensen en een vaak onzeker 
financieel resultaat. Proble-
men die veel (kleine) aanne-

mers en zzp’ers in de bouw dagelijks 
ondervinden. En dan is er nog de 
enorme fysieke belasting. Uit recent 
onderzoek onder 3.000 CNV-leden 
blijkt dat de helft van de 45-plussers 
denkt het huidige werk niet tot het 
pensioen te kunnen volhouden. “Daar 
moeten we wat aan doen”, vond Joris 
Roelink, oprichter van de start-up Pre-
fabmaat uit Enschede. Als voormalig 
oprichter en directeur van Toelevering 
Online, een online aanbieder van 
maatwerk kozijnen, merkte hij dat de 
zzp’ers en kleine aannemers in de 
bouw nog niet optimaal bediend wor-
den in hun behoeften. 

Voordelen van fabrieksmatige bouw
Prefab bouwen wordt al langer toege-
past bij grote bouwprojecten. Naast 
tijdswinst zijn ook duurzaamheid en 
circulariteit veelgehoorde argumenten 
volgens een onderzoek dat in 2021 
werd uitgevoerd door Bouwwereld. 
Prefab onderdelen zijn vaak demonta-
bel, zodat ze eenvoudig hergebruikt 
kunnen worden. Daarnaast is er vaak 
minder materiaalgebruik, zijn er min-
der faalkosten én kan prefab zorgen 
voor een reductie van stikstofuitstoot. 
Het aantal transportbewegingen naar 
de bouwplaats zijn immers een stuk 
lager. “Allemaal voordelen die ook gel-

den voor zzp’ers en kleine aanne-
mers’”, vindt Roelink. Na een periode 
van voorbereidingen en technische 
ontwikkeling, werd in oktober 2022 
daarom Prefabmaat gelanceerd. 

Het bouwen van de toekomst
Via online configuratoren verbindt 
Prefabmaat de wensen van de vak-
man aan een fabriek. Met een paar 
klikken wordt de prefab oplossing, zo-
als een dakkapel of HSB wand, geheel 
op maat samengesteld. De ingevoer-
de gegevens worden rechtstreeks 
doorgestuurd naar de verschillende 
fabrieken die zijn aangehaakt bij dit 
concept. Michel Nijenhuis, directeur 
van timmerfabriek Neede is een van 
de aangesloten partijen. “Het stelt ons 
in staat om onze producten te verko-
pen binnen de kleinschalige markt. 
Door deze digitalisatie komen er bij 
ons nauwelijks handjes aan een be-
stelling, waardoor het voor ons een 
hele prettige stroom aan werk is.” Of 
de timmerman zelf ook een toekomst 
ziet in prefab? Ruud Pierik van Raan-
huis Bouw uit Hengevelde wel. “We 
kunnen meer projecten aanpakken, 
omdat een deel van de werkzaamhe-
den nu in de fabriek worden gedaan. 
Dit scheelt veel tijd. Vakmensen zijn 
schaars en zo kunnen we toch meer 
opdrachten aannemen.”

Digitalisatie in de bouw
In de bouw heb je vrijwel altijd te ma-

zich blijven ontwikkelen en op de 
hoogte blijven van de laatste techno-
logische ontwikkelingen. Zo kunnen 
ook zij optimaal profiteren van de kan-
sen die digitalisatie biedt.”

Binnenwanden, uitbouw, aanbouw 
en bijgebouw
Die kansen zijn er voor Prefabmaat 
nog genoeg, want volgens Roelink 
blijf t het hier niet bij. “Binnenkort 
wordt het assortiment uitgebreid met 
binnenwanden en we zijn bezig met 
een configurator die het mogelijk 
maakt om een complete uitbouw, 
aanbouw of bijgebouw kan samen-
stellen. Daarnaast blijven we kansen 
in de gaten houden, door online zoek-
gedrag te analyseren en met fabrie-
ken en klanten in gesprek te gaan.” 

Nadere informatie:
www.prefabmaat.com

Via online configuratoren kan de kleine ondernemer of zzp-er zijn prefab-wens bij timmer-
fabrieken neerleggen die zich hebben aangesloten bij het nieuwe concept.

Vertrouwen ondernemers industrie neemt opnieuw iets toe

Het vertrouwen van 
ondernemers in de 
industrie ligt boven 
het langjarige gemid-
delde van 1,1.

ADVERTENTIE

ken met verschillende partijen 
die van elkaar afhankelijk zijn. 
Digitalisatie kan deze sa-
menwerking verbeteren. 
Roelink: “Het is duidelijk 
dat digitalisatie een be-
langrijke rol kan spelen in 
de verbetering van pro-
cessen en producten in 
de bouwsector. Dank-
zij digitalisatie kun-
nen we prefab im-
mers ook aanbieden 
bij kleinere projecten. 
B e d r i j v e n  i n  d e 
b o u w  m o e t e n 

Joris Roelink, oprichter van de start-up Prefabmaat, ziet kansen 
voor de zzp-er en de kleine aannemer om gebruik te maken van 
de voordlen van prefab.

ENSCHEDE – Is prefab ook de toekomst bij kleine bouwprojecten? Wel als het aan de 
nieuwe start-up Prefabmaat uit Enschede ligt. De start-up die sinds oktober 2022 de 
markt bedient, speelt in op uitdagingen in de bouw waar vele zzp’ers en kleine aannemers 

ken met verschillende partijen 
die van elkaar afhankelijk zijn. 
Digitalisatie kan deze sa-
menwerking verbeteren. 
Roelink: “Het is duidelijk 
dat digitalisatie een be-
langrijke rol kan spelen in 
de verbetering van pro-
cessen en producten in 
de bouwsector. Dank-
zij digitalisatie kun-
nen we prefab im-
mers ook aanbieden 
bij kleinere projecten. 
B e d r i j v e n  i n  d e 
b o u w  m o e t e n 

Prefab bij kleine bouwprojecten 

VOORBURG - De stemming onder ondernemers in de industrie is in decem-
ber verbeterd. Het vertrouwen ging van 3,0 in november naar 3,3 in decem-
ber, aldus het CBS. Dat komt doordat ondernemers positiever waren over 
de verwachte bedrijvigheid. Ondernemers in de hout en bouwmaterialen 
waren minder positief, van -2,2  in november naar -0,4 in  december.

Het producentenvertrouwen ligt bo-
ven het langjarige gemiddelde van 1,1. 
Het vertrouwen van de ondernemers 
bereikte in november 2021 de hoog-
ste waarde (12,7). In april 2020 werd 
de laagste waarde (-28,7) genoteerd.

Positiever over verwachte bedrijvig-
heid
Ondernemers waren positiever over 
de productie in de komende 3 maan-
den. Ze waren echter minder positief 
over hun orderpositie. Ook waren pro-
ducenten negatiever over de voorra-
den gereed product. Twee deelindica-
toren van het producentenvertrouwen 
waren positief. Het aantal onderne-
mers dat de orderpositie groot acht 
had de overhand op het aantal onder-
nemers dat de orderportefeuille te 

klein vindt, gelet op de tijd van het 
jaar. Ook was het aantal ondernemers 
dat verwacht dat hun productie de ko-
mende drie maanden zal toenemen 
groter dan het aantal ondernemers 
dat een afname van de productie 
voorziet. Een deelindicator was echter 
negatief. Het aantal ondernemers dat 
de voorraad eindproduct als te klein 
beschouwt, was kleiner dan het aan-
tal dat de voorraden te groot vindt.
In ongeveer twee derde van de bran-
ches nam het producentenvertrou-
wen in december toe ten opzichte van 
november. Net als in de voorgaande 
maanden waren de ondernemers in 
de elektrotechnische en machine-in-
dustrie het meest positief. Onderne-
mers in de hout en bouwmaterialen 
waren minder positief ( de waarde in 

november bedroeg -2,2 en in decem-
ber -0,4)

Duitsland 
Duitsland is een belangrijke afzet-
markt voor de Nederlandse industrie. 
Het vertrouwen van Duitse onderne-
mers in de industrie is in december 
verbeterd (volgens de IFO-index). Dat 
komt doordat ze minder negatief wa-
ren over de toekomstige bedrijfssitu-
atie. Verder waren Duitse producen-
ten positiever over de huidige bedrijfs-
situatie. De gemiddelde dagproductie 
van de Duitse industrie was in oktober 
bijna 1 procent hoger dan een jaar 
eerder. ( in Nederland was de dagpro-
ductie in oktober 3,3 procent hoger 
dan in oktober 2021)
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Automatisering Bevestigingstechniek

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

INTERESSE IN EEN DEMONSTRATIE? 

Dat kan in onze showroom of op locatie bij 

klanten. Neem gerust contact met ons op!

Waar het echt 
om draait !

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

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

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

• Verwisselbare teflon gecoate 

lijmunit quickrelease

• 3 in 1 lijmsysteem voor PO,  

EVA of PU

• 36 maanden garantie op  

lijmunit bij gebruik PO

• Optioneel HOT-AIR techniek  

voor zero-joint kantenband

• Multitool profiel frezen  

(Fravol patent)

• Custom made leverbaar  

afgestemd naar uw wensen

 Voordelen PO smeltlijm

• Optisch naadloos

• Hoge hittebestendigheid

• Schone verse lijm, geen  

verbranding

• Laag lijmverbruik

• Minimaal onderhoud

HET IS
WEL EEN
FRAVOL!

HK24 55

https://contimeta.com/
mailto:info@contimeta.com
tel:+31%20(0)6%203923%202693
mailto:info@fravol.nl
https://www.fravol.nl/
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ONDERWIJS

ACTUEEL

HMC-student Meubelmaken 
wint Skills Poland 
AMSTERDAM – Na zijn 
overwinning op nationaal 
niveau tijdens Skills the 
Finals wint HMC-student 
Koen van Ast ook op 
internationaal niveau een 
eerste prijs, namelijk bij 
Skills Poland. 

Van 31 maart tot en met 1 april 
2022 vond de 20ste editie 
van WorldSkills Netherlands 
plaats. Dé jaarlijkse mbo-vak-

wedstrijden. Hierbij werd HMC’er 
Koen van Ast na een spannende strijd 
uitgeroepen tot winnaar in zijn catego-
rie: Beste meubelmaker van Neder-
land. Met deze overwinning mocht hij 
meedoen aan het WK in Shanghai. 
Helaas kon deze vanwege corona-
maatregelen niet doorgaan. Daarom 
werd hem, en andere Skills-winnaars 
een andere internationale ervaring ge-
boden, Skills Poland, dat van 23 tot en 
met 25 november 2022 plaatsvond.  

Internationaal
Bij Skills Poland kon Koen alsnog 
meedoen op internationaal niveau. Hij 
streed hier niet mee met de Poolse 
deelnemers voor een podiumplaats in 
hun nationale deelnemersveld, maar 
juist met andere internationale win-
naars binnen het beroep ‘’cabinetma-
king’ ’. Hier nam Koen het op tegen 
Hongaarse en Deense studenten. De 
wedstrijdopdracht was het maken van 
een beukenhouten nachtkastje met 
een paneeldeur en een lade met half 
verdekte zwaluwstaarten. Dit allemaal 
in 11 uur, verdeeld over twee dagen.

Goud voor Koen
Van Ast leverde een topprestatie. Zijn 

HMC begeleider Leo Zwagemaker 
vertelt: ”Koen heeft een prestatie gele-
verd waar menig vakcollega moeite 
mee zou hebben. Zijn meubel was af, 
maar dat van sommige andere ook. 
Na een spannende tijd waarin ze 
moesten wachten op de uitslag werd 
het snel duidelijk. Koen had gewon-

nen en de eerste prijs veroverd. Hij 
had zelfs hoger gescoord dan de ze-
ven Poolse deelnemers.”

WorldSkills Netherlands
Skills The Finals 2022 is onderdeel 
van een gezamenlijke promotie van 
het beroepsonderwijs onder de noe-

mer ‘dit is mbo’. WorldSkills Nether-
lands werkt daarbij nauw samen met 
partners uit de overheid, het onder-
wijs en bedrijfsleven zoals het Minis-
terie van OCW, MBO Raad, VO Raad, 
SBB, ROC van Amsterdam, Gemeente 
Amsterdam, Fonds 21, Expertisepunt 
LOB en een groot aantal sponsoren.

Geluksniveau meten maakt personeel gelukkiger

Doorlopend onderzoek moet werknemers tien procent gelukkiger maken, zo is de overtuiging van de twee arbeidsbemiddelaarsbureaus.

Buurtverbinding 
met MDF
EINDHOVEN– Medite Smartply is 
een samenwerking gestart met 
creatieve vakschool SintLucas in 
Eindhoven. De studenten krijgen 
een aantal maanden de tijd om in 
de nieuwe Eindhovense wijk te 
Veld ‘iets’ van MDF te maken dat 
de buurtbinding versterkt.

SintLucas is een onderwijsinstel-
ling uit Eindhoven en Boxtel die 
zich richt op de creatieve sector 
en bereidt studenten voor op di-
verse beroepen, variërend van in-
terieurdesign tot fotografie en ke-
ramiekstyling. In samenwerking 
met Medite Smartply, producent 
van duurzame MDF- en OSB-pro-

ducten, gaan de studenten aan de 
slag om de verbinding in de toe-
komstige wijk te Veld te stimule-
ren. De duurzaam geproduceerde 
en innovatieve houtpanelen zijn 
gekozen om de studenten kennis 
te laten maken met toekomstbe-
stendig ontwerpen en hen het be-
lang te laten inzien van het gebruik 
van hout in duurzame bouw. 

Buurtschap te Veld
In deze nieuwe Eindhovense wijk 
verrijzen 670 duurzame modulaire 
woningen in een groene omge-
ving. De bewoners van de wijk zijn 
divers, van studenten tot ouderen 
en expats. Het doel van de wijk is 
om op een betaalbare en duurza-
me manier een fijn en avontuurlijk 
thuis te bieden. Er wordt een ei-
gentijdse invulling gegeven aan 
een buurtschap. René Siebum, de 
docent die het project begeleidt bij 
SintLucas: “Wij zijn graag praktijk-
gericht in de opdrachten die wij 
onze studenten geven. De samen-
werking met Medite Smartply sluit 
daarom goed aan. Wij kunnen stu-
denten zo kennis laten maken met 
verschillende materialen en hen 
ook laten werken aan een concre-
te opdracht met lokale impact.”

Planning van het project
Ongeveer tien studenten werken 
van november tot en met februari 
aan hun ontwerp. Na afloop van 
het project leveren de studenten 
hun ontwerp op tijdens een eind-
presentatie bij materialenbiblio-
theek Broeinest. Het hele creatieve 
proces van de studenten wordt 
door Medite Smartply opgenomen 
en gedeeld via verschillende kana-
len. Via deze weg worden ook an-
dere makers geïnspireerd en uitge-
daagd om hun eigen creaties te 
delen op het Medite Makes It Real 
platform.

BERKEL EN RODENRIJS  - Bowers en Jackling, arbeidsbemiddelaars op het 
gebied van technisch personeel, starten een traject dat het levensgeluk 
van hun medewerkers moet verhogen. Door middel van doorlopend onder-
zoek met behulp van een app meten Bowers en Jackling continu het geluk-
sniveau van hun medewerkers. Op basis van de behaalde scores ontwikke-
len de bedrijven een gepersonaliseerd programma. Het doel is om werkne-
mers binnen twee jaar tien procent gelukkiger te maken.

“Gelukkig zijn is voor de meeste men-
sen het allerbelangrijkste in hun le-
ven”, zegt Jacco Vingerling, CEO en 
oprichter van Bowers en Jackling. 

“Met dit traject onderzoeken en hel-
pen we onze werknemers hun levens-
geluk te verhogen. Wij vinden name-
lijk dat onze verantwoordelijkheid 

voor medewerkers niet stopt op de 
werkvloer. Het programma is be-
schikbaar voor iedereen die daar be-
hoefte aan heeft, voor de directe me-
dewerkers op kantoor, maar ook voor 
de gedetacheerde werkvoorberei-
ders, servicemonteurs of uitvoer-
ders.”

Vijftien universele geluksfactoren
Bowers en Jackling heeft het geluks-
programma opgezet met dank aan 

Prof. dr. Ruut Veenhoven, emeritus 
hoogleraar ‘Sociale condities voor 
menselijk geluk’ aan de Erasmus Uni-
versiteit Rotterdam en The Rookie 
Minds. Vingerling: “Voordat we onze 
werknemers kunnen helpen gelukki-
ger te worden, onderzochten we 
waaruit geluk bestaat en hoe we dit 
kunnen beïnvloeden. Geluk is de uit-
komst van een complex samenspel 
tussen genen en omgeving. Zestig 
procent van het geluk is genetisch 
bepaald. Voor de overige veertig pro-
cent is dit via vijftien universele facto-
ren te beïnvloeden, bijvoorbeeld je ge-
zondheid en je financiële situatie. Het 
programma focust zich op dertien fa-
cetten.

Persoonlijk plan
In de afgelopen maand zijn de eerste 
nulmetingen afgerond. “We bespre-
ken de resultaten in persoonlijke ge-
sprekken met de medewerkers, ver-
tellen waar kansen liggen en bieden 
een uitgebreid plan op maat aan. 
Daarbij kijken we ook naar zaken bui-
ten werk. “Geluk is niet alleen een 
kwestie van het vervullen van bewus-
te verlangens, maar meer een kwes-
tie van het vervullen van onbewuste 
behoeften. Nadat we een gepersona-
liseerd programma samenstellen, 
staan er verschillende coaches klaar 
om met de mensen aan de slag te 
gaan. Scoort iemand binnen het the-
ma gezondheid laag op het fysieke 
deel? Dan bieden we een bloedanaly-
se aan waarvoor we een orthomole-
culair expert hebben aangehaakt. 
Heeft iemand bijvoorbeeld onbewus-

HMC-student Koen van Ast won de eerste prijs op het onderdeel ’cabinetmaking’ tijdens  Skills Poland.

Voorafgaand aan de opdracht krijgen de 
leerlingen instructies over de eigen-
schappen en mogelijkheden van MDF.

te intoleranties? Dan helpen we die 
opsporen en behandelen. Alles voor 
de verhoging van het levensgeluk.” 

Over Bowers en Jackling
Sinds 2000 zijn Bowers en Jackling 
actief binnen de techniek. Als deta-
cheerders met een persoonlijke aan-
pak, focussen de bedrijven op kwali-
teit en professionaliteit. De organisa-
ties doen er alles aan om de veilig-
heid en het geluk van de medewer-
kers te garanderen, zowel op de 
werkvloer als daarbuiten. 
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Global specialists 
in clean air technology.
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@RiedexRIEDinfo@riedex.nl www.riedex.com
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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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1WE 
BREATHE 
FASTENERS®

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

www.pgb-europe.com
HK24 99

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

HK1112

HK1473

Formaatzaag: Robland

Formaatzaag: Holzmann

HK23 68

NLX410PRO combinatiemachine

DM200 afzuigunit

M500 schulpzaag

Z400 formaatzaag
HK25 75Schrijf u in voor de 

nieuwsbrief  
op dehoutkrant.nl
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tel:+31(0)%20547%20820%20996
https://dehoutkrant.nl/


13DE HOUTKRANT  VRIJDAG 13 JANUARI 2023

ARCHITECTUUR

INNOVATIE

Diamant van hout
HILVERSUM - Aan de zuidzijde van Hilversum wordt momenteel een bijzonder ‘Diamond House’ gebouwd. Bij deze 
architectuur vorm wordt een huis opgebouwd uit verschillende schuine vlakken ofwel facetten net als een diamant. 
Hierdoor ontstaat er een uniek huis, dat zowel van buiten als van binnen een karakteristiek uiterlijk heeft met hellende 
gevels en asymmetrische ruimtes. 

De hellende gevels worden ge-
accentueerd door de oriënta-
tie van het hout, dat in diver-
se richtingen wordt gelegd. 

Met de positionering op het kavel is 
rekening gehouden met de maximale 
zoninval in de op het oosten gelegen 
achtertuin. Over alle details is zorgvul-
dig nagedacht en dat zie je terug in de 
finesse van het huis. Architectenburo 
de Vries & Theunissen uit Loosdrecht, 
die het huis ontworpen heeft, is ge-
specialiseerd in het maken van bijzon-
dere villa’s. “Het Diamond House is 
specifiek voor deze plek ontworpen,” 
zegt architect Bart Theunissen: “De 
bijzondere aantrekkelijke vorm van het 
huis past goed in het omringende na-
tuurlijke landschap”. 

Gevels van verbrand hout
De gevels en het dak worden afge-
werkt met duurzaam verbrand hout 
ofwel  ‘Burned Wood’. De verbran-
dingstechniek is afgeleid van de Ja-
panse techniek Shou Sugi Ban, waar-
bij door gecontroleerde oppervlakte 
verbranding het hout aan één
of meerdere zijden wordt verkoold. 
Het hout gaat door de verbranding 
langer mee en verkleurt en/of ver-
weert nauwelijks. De houten gevels 

van het huis zijn hierdoor nagenoeg 
onderhoudsvrij, blijven qua kleur gelijk 
ondanks diverse weersinvloeden. 

Prefab casco
De aannemer van Middendorp heeft 

het casco van de woning geëngi-
neerd en fabrieksmatig voorbereid 
in hun eigen timmerfabriek in We-
kerom. Op de bouwlocatie zijn later 
alle gefacetteerde wanden aan el-
kaar gezet net als een bouwpakket, 
dat later weer gedemonteerd kan 
worden voor hergebruik. “Een prach-
tige uitdaging om deze woning te re-
aliseren”, zegt aannemer Van Mid-
dendorp, die gespecialiseerd is in 
prefab houtskeletbouw. ”Een goede 

samenwerking met alle betrokken 
partijen is bij zo’n project essentieel 
om de kwaliteit te garanderen”. Het 
Diamond House ,  dat  duur zaam 
wordt gebouwd met onder andere 
tripple glas, hoogwaardige isolatie, 
warmtepomp en geïntegreerde zon-
necellen, wordt naar verwachting in 
het voorjaar van 2023 opgeleverd.

Digitale BIM-printer

De digitale BIM-printer tekent bij een bouwproject de digitale tekeningen op ware grootte 
op een vloer, om ze vervolgens in te branden.

Stadsinbreiding is 
bewezen voordeliger 

GRONINGEN - Het verdichten van de bestaande stad met meer woningen in 
combinatie met het vernieuwen van het mobiliteitssysteem met bijvoor-
beeld fietstunnels en -paden die wijken ontsluiten,  is, ook financieel ge-
zien, voordeliger dan bouwen buiten de stad.

Dat blijkt uit een omvangrijk onderzoek dat KAW, Ecorys en Goudappel uitvoer-
den in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur & Waterschap. Hiermee 
wordt nu ook financieel onderbouwd dat stadsinbreiden en -verdichten minder 
geld kost dan bouwen in het weiland. Met de resultaten van dit onderzoek 
wordt het vaak gebruikte argument dat inbreiding duurder zou zijn dan buiten 
de stad onderuit gehaald. 

In het onderzoek functioneert stadsinbreiding in combinatie met duurzame 
mobiliteit als motor voor duurzame, klimaatadaptieve en sociale vernieuwing, 
maar bijvoorbeeld ook stadsvergroening, het bevorderen van de gezondheid 
van de bewoners, veiligheid en het op peil houden van stadsvoorzieningen en 
levendigheid. De conclusie is dat, eenmaal aan de slag, het beter is om ook de 
problemen, zoals CO2-uitstoot en luchtvervuiling aan te pakken 
De gevolgen daarvan zijn ook meegenomen in de rekensom die gemaakt werd.

Nadere informatie:
https://www.kaw.nl/projecten/mobiliteitsstudie/. 

AALTER (B) - Het Belgische bouwbedrijf Vandenbussche presenteert een 
interessante innovatie: een mobiele topografische robot of BIM-printer. 
Deze robot kan autonoom details van digitale tekeningen op ware grootte 
en tot op de millimeter nauwkeurig op een vloer uittekenen. 

“Innovatie zit in ons DNA en met deze 
investering tonen we duidelijk dat we 
een voortrekker zijn op het vlak van di-
gitalisering en duurzaamheid in de 
bouwsector”, stelt CEO Kristof Defruyt. 

Het is een open deur intrappen: de 
bouwsector kampt met een groot per-
soneelstekort en noodgedwongen 
gaan bouwbedrijven op zoek naar in-
novatieve oplossingen om efficiënter 
te kunnen werken. Wie investeert in 
nieuwe technologie plukt daar vroeg 
of laat de vruchten van. “Dat beseffen 
wij maar al te goed”, stelt Defruyt 
“Daarom investeren we al jaren volop 
in innovatieve, betrouwbare appara-

tuur. Het zorgt niet alleen voor meer 
veiligheid op de werf, maar het helpt 
ons ook sneller en efficiënter te wer-
ken. In tijden van arbeidskrapte is dat 
geen overbodige luxe.”

Zo werkt Vandenbussche al jaren via 
BIM, waarbij diverse partijen één 3D-
model gebruiken dat alle informatie 
over planning, kosten, duurzaamheid, 
materialen, operaties en onderhoud 
van een nieuw gebouw bevat. Via 
deze virtuele kopie kan een project 
veel nauwkeuriger worden uitgevoerd. 
“Op dit moment modelleren we al 75 
procent van onze projecten in BIM, 
maar tegen eind 2023 willen we al 

onze projecten via deze methodiek 
uitwerken. De voordelen zijn legio. 
Door de visualisatie krijgt de klant ook 
een helder zicht over het totaalproject 
en kunnen we nog meer op maat wer-
ken.”

Slim en uiterst nauwkeurig
Een BIM-model interpreteren en verta-
len naar de vloer vraagt veel voorbe-
reidend werk. Maar Bimprinter, een 
start-up uit Andenne, heeft nu een ro-
botprinter ontwikkeld die de digitale 
plannen op ware grootte uittekent op 
de vloer. Bouwbedrijf Vandenbussche 
is de eerste Vlaamse aannemer die de 
robotprinter ef fectief in gebruik 
neemt. “Deze robot is een bijzonder 
handig hulpmiddel bij het plaatsen 
van scheidingswanden met complexe 
geometrie en hoeken. Dankzij de ro-
bot kunnen we de menselijke fouten-
last uitschakelen. Bovendien kunnen 
we ook aan een hogere snelheid plan-
nen uittekenen.”

De robotprinter, die 1 meter bij 1 me-
ter groot is en zo’n 50 kilo weegt, 
werkt dus veel nauwkeuriger dan tra-
ditionele methodes. Nadat hij een 
verfstreep heeft gespoten, brandt hij 
met behulp van een laser een lijn in de 
vloer. “Vanuit BIM worden de plannen 
geëxporteerd naar een computer die 
ze vervolgens in real time naar de ro-
bot communiceert. Zo weet hij per-
fect hoe hij zich moet positioneren. 
Ook de kalibratie gebeurt automatisch 
en voor de robot verf spuit op de be-
tonplaat, controleert hij ook nog eens 
of dat effectief op de juiste plek ge-
beurt.”

Nadere informatie:
www.bimprinter.com.

De hellende gevels worden geaccentueerd door de oriëntatie van het hout, dat in diverse richtingen wordt gelegd.

De gevels en het dak worden afgewerkt met duurzaam verbrand hout ofwel ‘Burned Wood’.

Duurzame mobiliteit en verdichten blijkt gouden combinatie.

https://www.kaw.nl/projecten/mobiliteitsstudie/
https://www.bimprinter.com/
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Veilingstraat 46
7833 HN Nieuw-Amsterdam

tel. 0591 - 55 25 04
fax 0591 - 38 19 10

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

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

Kwaliteit staat bij ons voorop

Nieuw binnen gekomen zware geschilde eiken uit duitsland 65 mm.

HK2593
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Trendkleuren voor houten gevelbekleding

Adler heeft vijftien 
nieuwe trendkleuren 
voor Lignovit Platin 
ontwikkeld

Calculatiesoftware voor de houtschroeven 

Een calculatie van de 
dwarsverbinding.

Speciaal voor het verbinden 
van houtenconstructies 
stak KreQ BV bevestigings-
technieken haar website in 
een nieuwe look&feel.

Vernieuwde website houtverbindingstechnieken

De gebruiker kan de klemmen 
zonder gereedschap snel instellen.

Mechanische klemmen 

HEEZE - De voorvergrijsde 
look is al jaren een vast onder-
deel van de hedendaagse ar-
chitectuur. De Oostenrijkse 
houtbeschermingsspecialist 
Adler is pionier op het gebied 
van deze coatingtechniek en 

bracht meer dan 
20 jaar geleden 
Pullex Silver-
wood op de 
markt, het eerste 
en nog steeds 
populairste ver-
grijzingslazuur. 
Dit lazuur zet het 
natuurlijke ver-
grijzingsproces 
buitenspel en 

zorgt ervoor dat hout gelijkma-
tig vergrijst. Ook Lignovit Pla-
tin, Adler’s lazuur met metallic 
look, is nog steeds zeer ge-
liefd. Dit product is nu in maar 
liefst vijftien nieuwe kleuren 
verkrijgbaar.  

Inmiddels kunnen houten ge-
vels – ongeacht welke hout-
soort of -textuur – op veel ver-
schillende manieren worden 
beschermd. Naast oplosmid-
delhoudende producten zijn er 
hiervoor inmiddels ook veel 
producten op waterbasis op 
de markt. Daarnaast kan de 
klant uit talloze looks kiezen. 
Voorvergrijzen met Adler-pro-

ducten kent geen grenzen, of 
het nu om de intensiteit of de 
kleur gaat: van helder stralend 
zilver tot donkerrokerig bruin is 
alles mogelijk.

Vijftien nieuwe trendkleuren
Het straatbeeld wordt inmid-
dels steeds vaker gedomi-
neerd door gekleurde gevels. 
Steeds meer architecten en 
planologen willen houten ge-
vels niet alleen goed bescher-
men, maar ook voorzien van 
een unieke look – en willen 
zich hier met bijzonder kleur-
gebruik onderscheiden. Adler 
heeft nu vijftien nieuwe trend-
kleuren voor Lignovit Platin 

ontwikkeld, het populaire la-
zuur met metallic effect. Het 
lazuur is nu dus in nog meer 
kleuren verkrijgbaar – van het 
zonnige, warme Nazca-goud 
tot het vurige Thulit-rood en 
het aardse Mojave-groen. “Met 
hun licht grijze ondertoon zor-
gen de Lignovit Platin trend-
kleuren niet alleen voor een bij-
zonder mooie, metallic glan-
zende look, maar hebben 
dankzij de speciale deeltjes die 
uv-licht reflecteren ook een 
veel betere weerstand dan 
conventionele gekleurde lazu-
ren”, vertelt Leon Cremers, di-
recteur van Adler Benelux in 
Heeze.

Bij de ontwikkeling van de nieu-
we trendkleuren hechtte het 
bedrijf bijzonder veel waarde 
aan een zeer goede weerbe-
stendigheid en een gelijkmatige 
verwering. Daarnaast wordt het 
oppervlak van een houten ge-
vel tegenwoordig niet meer ge-
heel door de lak ‘bedekt’, maar 
wordt de natuurlijke schoon-
heid van het hout juist bena-
drukt. Bij gebruik van Lignovit 
Platin blijft de houtstructuur 
dan ook goed zichtbaar.

NADERE INFORMATIE:
Adler 
Telefoon: 085 – 064 20 20
www.adler-verven.nl

SCHRAMBERG - De Duitse 
schroevenfabrikant HECO-
Schrauben heeft het complete 
programma HECO-Topix-plus 
houtschroeven in de hout-
bouw-modules van de calcula-
tiesoftware HCS 4.0 opgeno-
men. Architecten, construc-
teurs en aannemers kunnen 
daarmee alle mogelijke 
schroefverbindingen in hout-
constructies berekenen. 

De calculatiesoftware van 
HECO beschikt over alle data 
die nodig zijn voor de bereke-
ning van houtconstructies met 
de HECO-Topix-plus hout-
schroeven conform ETA-

19/0553. De software geeft 
niet alleen inzicht in de belas-
ting van de constructie, maar 
ook advies over het meest ge-
schikte type schroef, de afme-
tingen en benodigde hoeveel-
heid, zodat de economisch 
meest voordelige oplossing 
gekozen kan worden.

De calculatiesoftware van 
HECO is geschikt voor de be-
rekening van constructies met 
verschillende houtsoorten, zo-
als die in de ETA-19/0553 op-
genomen zijn: bijvoorbeeld 
massief hardhout en naald-
hout, gelijmd gelamineerd 
hout, fineerhout en beuken-

hout. Behalve houtverbindin-
gen kunnen in HCS 4.0 ook 
hout-staalverbindingen en 
hout-betonverbindingen met 
behulp van de MultiMonti Tim-
berConnect schroefankers be-
rekend worden. 

2D en 3D 
Om de berekening voor de ge-
bruiker zo efficiënt mogelijk te 
houden, worden de schroeven 
altijd maximaal belast. Daar-
door zijn minder schroeven 
nodig en dalen de kosten. Een 
andere nuttige functie is de si-
mulatie met constante en vari-
abele lasten. Gebaseerd op de 
actuele normen en regels le-

vert de software betrouwbare 
berekeningen op voor een pro-
fessionele montage met 
schroeven en schroefankers. 
Het voordeel voor de gebruiker 
is kosten- en tijdbesparing bij 
de planning. Het controleren 
van normtabellen en het invul-
len van eurocodes is niet meer 
nodig.

Een andere, handige functie 
van HCS is de weergave van 
de constructie in 2D en 3D. De 
gesimuleerde schets kan alle 
kanten opgedraaid worden en 
biedt zo een volledig inzicht in 
het ontwerp. Bij de uiteindelij-
ke schroefkeuze wordt een lijst 

van de resultaten en de lasten-
capaciteit weergegeven. De 
knop ‘meervoudige dimensio-
nering’ omvat het complete, 
beschikbare schroevenportfo-
lio met de belastingniveaus 
van de berekende verbinding. 
Er zijn meerdere mogelijkhe-
den om de uitgevoerde calcu-
laties op te slaan, waardoor in 
principe alle betrokken bouw-

partners toegang kunnen krij-
gen tot het ontwerp en de spe-
cificaties.

Gratis downloaden
De calculatiesoftware HCS is 
beschikbaar in zeven talen - 
waaronder Nederlands - en 
kan gratis worden gedownload 
van de website www.heco-
schrauben.nl. 

NADERE INFORMATIE:
Heco Schrauben
Jac. Lowie & Zoon
Telefoon: 035 – 541 59 58
Heco-schrauben.nl

JOURE - De bouwwereld denkt 
in hout. Waar we jarenlang ge-

bouwd hebben met beton, is 
de vraag naar een duurzaam 
alternatief momenteel enorm. 
Dit antwoord is gegeven door 
hout. Voor ieder bouwwerk 
wordt gedacht in een oplos-
sing van hout. Van relatief een-
voudige schuurtjes tot flatge-
bouwen met meerdere bouw-
lagen.

De termen HSB (HoutSkelet-
Bouw) en CLT (Cross-Lamina-
ted Timber) zijn dan ook niet 
meer weg te denken. Een dra-
gende houtenconstructie met 

houten muren zo sterk als be-
ton, wat wil je nog meer?
Dat antwoord is eigenlijk sim-
pel. Dat alles goed vast zit. 
Dat iedere balk op de juiste 
manier bevestigd wordt, dat 
de kwaliteit gegarandeerd is 
en dat de bevestiger meebe-
weegt met de constructie. 
Speciaal voor het verbinden 
van houtenconstructies (zo-
wel hout-op-hout als hout-op-
beton) stak KreQ BV bevesti-
gingstechnieken haar website 
in een nieuwe look&feel. Van 
een eenvoudig nieuw jasje is 

geen sprake, want alles is op 
zijn kop gezet.

Het voordeel? De bezoeker kan 
nu eenvoudig de juiste bevesti-
gers en verbinders vinden voor 
zijn (hout)bouwproject. Heb je 
het juiste product gevonden? 
Dan bestel je het direct in de 
webshop, zodat je het de vol-
gende dag in huis hebt.

Maar er is meer. Bijvoorbeeld 
constructieberekeningen en 
een uitgebreide CAD biblio-
theek. Ook dat is te vinden op 

de nieuwe website. Van ieder 
product zijn de technische ei-
genschappen te downloaden, 
is er een bevestigingshandlei-
ding beschikbaar en wordt ie-
der detail omschreven. Zelfs 
een product op maat is een-
voudig te bestellen.

NADERE INFORMATIE:
Kreq
Telefoon: 0513 – 854 002
www.kreq.nl

HENGELO – De nieuwe VCMC-
Quick serie is ontworpen voor 
CNC bewerkingscentra met 
console- en rastertafels. Ge-
bruikers kunnen zonder ge-
reedschap de klemhoogte in-
stellen. 

De nieuwe VCMC-Quick me-
chanische klemmen zijn bij-
zonder geschikt voor het be-
vestigen van smalle en gebo-
gen werkstukken zoals ko-
zijndelen of raamprofielen en 

hebben een klembereik van 
10 tot 100 millimeter. De 
klem wordt mechanisch sta-
biel op de machinetafel gepo-
sitioneerd (bij consolesyste-
men met één circuit), door 
middel van vacuüm (bij con-
solesystemen met twee cir-
cuits) of met montagebeu-
gels (bij rastertafels). Het bij-
zondere aan de VCMC-Quick 
is de meerdelige driehoekige 
spanplaat: hierdoor is een ge-
reedschapsloze en dus ex-

treem snelle instelling van de 
hoogte mogelijk.

De gebruiker ontsluit de ver-
grendeling eenvoudig door de 
bovenste draaiknop met de 
hand te draaien; hierdoor ont-
staat er een opening tussen de 
spanner en de klemplaat. Door 
deze delen tegen elkaar te 
drukken, wordt de klemplaat 
ontgrendeld en kan deze op de 
gewenste hoogte worden inge-
steld. Deze kan traploos wor-

den verschoven en klikt in 
stappen van 5 millimeter vast. 
Door het bovenste draaipla-
teau vast te draaien wordt de 
klemplaat weer vergrendeld en 
is klaar voor gebruik.

Met de Quick Set Up functie 
stelt de gebruiker de gewenste 
hoogte binnen enkele secon-
des in. Om het instellen nog 
gemakkelijker te maken, kun-
nen gebruikers het VCMC-
Quick opspansysteem (optio-

neel) uitbreiden met een posi-
tioneerhulp en een spaneen-
heid.
Om het werkstuk te fixeren ac-
tiveert de gebruiker het sys-
teem via het werkvacuüm van 
het CNC bewerkingscentrum. 

Met een spankracht van 700 
Newton en speciaal wrijvings-
materiaal op de spanplaat én 
het spanvlak houdt het op-
spansysteem de werkstukken 
ook bij grote krachten be-
trouwbaar op hun plaats.

De nieuwe mechanische klem-
men zijn zowel beschikbaar 
voor Schmalz 1-circuit en 
2-circuit consolesystemen en 
rastertafels met een werk-
hoogte van 100 millimeter. 

NADERE INFORMATIE:
Schmalz
Telefoon:  074-255 57 57
www.schmalz.com

mailto:dehoutkrant@hetnet.nl
mailto:gerrit@uitgeverijgelderland.nl
mailto:dehoutkrant@hetnet.nl
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https://schrauben.nl/
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https://www.schmalz.com/
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SERVICE, VEELVOUD EN SNELHEID

Met de TPU nulvoegkant leveren we nu een variant voor kantafwerking op het allerhoogste niveau. De nieuwe TPU nulvoegkant bestaat voor 100% uit kunststof. Dit 
zorgt voor een extreem harde en toch blijvend elastische nulvoeg, met een zeer hoog hechtend vermogen. Afname al vanaf 1 rol en uitlevering binnen 4 werkdagen.

NIEUW TPU NULVOEGKANTEN 

www.ostermann.eu

Ostm_Anz_NL_266x390_Nullfuge_Houtkant.indd   1 25.10.19   15:57

HK2169

https://www.ostermann.eu/

