
NIEUWEGEIN - Het Nationaal Groeifonds kent 100 miljoen toe aan het programma 
Toekomstbestendige Leefomgeving waarvan 2,8 miljoen bestemd voor de Circulaire 
Geveleconomie. De brancheorganisaties, vertegenwoordigd in de Circulaire 
Geveleconomie, maken zich al jaren sterk om een raam, deur, kozijn of vliesgevel in een 
volgende cyclus weer terug laten komen in de gevel van een gebouw. Met deze 
investering kunnen de plannen voor een Circulaire Geveleconomie uitgerold worden.

De Circulaire Gevelecono-
mie is een initiatief van vijf 
brancheorganisaties in de 
gevelbouw: de Vereniging 
Metalen Ramen en Gevel-
branche (VMRG), Vereni-
ging Kunststof Gevelele-
mentenindustrie (VKG), 
Nederlandse Branchever-
eniging voor de Timmerin-
dustrie (NBvT), Bouwend 
Nederland Vakgroep Glas 
en Algemene Branchever-
eniging Hang- en Sluit-
werk (VHS). Brancheorga-
nisaties en kennispartners 
investeren naast deze 2,8 
miljoen nog eens het zelf-
de bedrag, wat de totale 
inzet verdubbelt naar 5,6 
miljoen voor de komende 
5 jaren. Dit overigens nog 

los van gevelbedrijven en 
partners die in andere de-
len van het programma 
samenwerken om tot be-
nodigde innovaties te ko-
men. 

Vliegende start
Monique F ledderman, 
voorzitter en coördinator 
Circulaire Geveleconomie: 
“De brancheorganisaties 

zijn verheugd en enthousi-
ast om samen aan de 
slag te gaan. Door de ge-
zamenlijke voorbereiding 
samen met het de minis-
teries van BZK en IenW 
kunnen we een vliegende 
start maken. Het ‘Akkoord 
Circulaire Geveleconomie’ 
ligt al klaar om getekend 
te worden. En dan kunnen 
we direct door met het 

starten van de geplande 
activiteiten. Doordat we 
onderdeel uit maken van 
een groter geheel onder 
regie van TKI Bouw en 
Techniek met meer dan 
130 partners en in nauwe 
samenwerking met de mi-
nisteries van BZK en IenW 
verwacht ik, dat we grote-
re stappen kunnen ma-
ken. Denk aan het beter 
kunnen mobiliseren van 
benodigde kennis, digitali-
sering, normalisatie, pi-
lots, overheidsbetrokken-
heid of andere zaken die 
nodig zijn om onze doelen 
te bereiken.”   

Financiële steun voor 
Circulaire 
Geveleconomie 

Geboortebos
TILBURG - Gemeenten, natuurorganisaties, landgoedeigena-
ren en agrariërs willen burgers op een positieve manier be-
trekken bij het groen in hun eigen leefomgeving. Stichting 
Nationale Boomfeestdag maakt dit mogelijk door samen 
met ouders en grootouders Geboortebossen te planten. Een 
Geboortebos is een gewoon bos, maar ook een bijzonder 
bos. Het wordt namelijk aangeplant door burgers. Dit zijn ou-
ders en/of grootouders die bij de geboorte van een baby of 

voor een kind tot 13 jaar een boom (en een paar strui-
ken) planten. Het bos wordt plukje voor plukje ontwik-
keld. 
Een Geboortebos kan worden ontwikkeld bij iedere 
grondeigenaar. Voorwaarden zijn een goede bereik-
baarheid, jaarrond openstelling en beleefbaarheid via 
een pad, een bankje en een informatiebord.  Op dit mo-
ment zijn er vijf Geboortebossen en plannen voor twee 
nieuwe bossen in Overijssel en Groningen.

www.geboortebos.nl.
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SCHAARHEFTAFELS

071-5896400 / ERKON.NL

Geniaal
alternatief voor
tropisch hardhout
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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

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

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

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

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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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

Wij doen wat 
we beloven

• Spindelvermogen tot 18kW

• Z-as hoogte 300mm gemeten 

vanaf bovenkant zuiger

• Bewerkingsmaat in Y tot 

2100mm

• Zuigerpositionering dmv 

laser, led-techniek of volledig 

automatisch

• Spanentransport in machinebed

Dorpsweg 11    3257 LB  Ooltgensplaat    Telefoon 0187 - 630621

info@molendijkservice.nl    www.molendijkservice.nl
HK2341

2100mm

• Zuigerpositionering dmv 

laser, led-techniek of volledig 

automatisch

• Spanentransport in machinebed

Dorpsweg 11    3257 LB  Ooltgensplaat    Telefoon 0187 - 630621

Schrijf u in voor de nieuwsbrief op dehoutkrant.nl

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, gezaagde eiken uit zuid Duitsland. 
Diktes 27,42,52,62 en 82 mm.

HK23051

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


VEH ontvangt stimule-
ringsbijdrage voor  
isolatietestkamer

VEH-directeur Cindy Kremer neemt de cheque ontvangt van IKOB-voorzitter Wim Reedijk.

GELDERMALSEN - 
Vereniging Eigen Huis (VEH) 
is door het IKOB-
stimuleringsfonds beloond 
met een bijdrage voor het 
bouwen van een 
isolatietestkamer (een 
zogeheten hotbox). 
Daarmee is de vereniging 
van huiseigenaren ook de 
allereerste winnaar van dit 
fonds, dat in april 2022 is 
gelanceerd. IKOB-voorzitter 
Wim Reedijk reikte 31 
januari een cheque ter 
waarde van € 50.000 uit aan 
Cindy Kremer, algemeen 
directeur VEH.
 

Met de bouw van de isola-
tietestkamer wil VEH een 
zo goed mogelijke prak-
tijktest ontwikkelen, voor 

verschillende (na-) isolatiematerialen 
voor wanden, vloeren en daken. De 
testkamer wordt volgens de geldende 
normen gebouwd en de beproevingen 
onder accreditatie uitgevoerd. Kre-
mer: “Wij zijn vereerd dat we deze 
prijs in ontvangst mogen nemen. Met 
de resultaten van de testkamer kun-
nen we onze leden straks nog beter 
adviseren op het gebied van isolatie 
en verduurzamen. Daar doen we het 
voor.”

 
Wim Reedijk: “VEH heeft een maat-
schappelijk zeer relevant plan inge-
diend. Als je als consument je wo-
ning wilt verduurzamen, kan VEH je 
daarin goed adviseren. Bij het ver-
duurzamen van je woning is het van 
essentieel belang dat je de presta-
ties van de verschillende materialen 
met elkaar kun vergelijken. De isola-
tietestkamer is daarvoor de ultieme 
methode. En mooi dat bij deze eer-
ste uitreiking van de innovatieprijs 
ju is t  de e indgebruiker  centraal 
staat.” 

 
Meer over het IKOB-stimulerings-
fonds
Het IKOB-Stimuleringsfonds kan jaar-
lijks een veelbelovend project in de 
bouwnijverheid en gebouwde omge-
ving financieel ondersteunen. Ben je 
hierin geïnteresseerd, dan roept IKOB 
je op om tussen 1 september en 1 de-
cember een pitch voor je plan in te 
dienen. De regels en voorwaarden 
vind je op www.ikob-stimulerings-
fonds.nl.  

Productiegroei machinebouw verwacht in 2023
De VDW (Duitse Vereniging van Machinebouwers) verwacht dat de produc-
tie in de machinebouw-industrie dit jaar met negen procent zal groeien tot 
een volume van 15,5 miljard euro. Dat is nominaal slechts tien procent on-
der het recordresultaat van 2018.

Franz-Xaver Bernhard, voorzitter van de 
VDW, deed deze voorspelling tijdens de 
jaarlijkse persconferentie. “We hebben 
de gevolgen van de pandemie groten-
deels overwonnen. Dat blijkt uit de groei 
van de productie en de orderniveaus, 

die maar net onder het recordresultaat 
van 2018 liggen”, aldus Bernhard.
 
De industrie is het huidige jaar inge-
gaan met een aanzienlijke orderporte-
feuille. Hoewel de kloof tussen orders 
en verkoop momenteel kleiner wordt, 
meldt het Duitse federale bureau voor 
de statistiek nog steeds een orderach-
terstand van twaalf maanden voor de 
machinebouw-industrie. “Dit betekent 
dat bedrijven goed gepositioneerd zijn 
om een eventuele terugval in orders in 
de eerste helft van 2023 te doorstaan, 
zoals de meest recente cijfers sugge-
reren”, legt Bernhard uit. De bezet-
tingsgraad stijgt ook gestaag en 
kwam in januari weer uit op 91,1 pro-
cent. Uit de laatste VDMA flash-en-
quête van begin december blijkt dat 
45 procent van de machinebouw fa-
brikanten voorzichtig optimistisch is 
over het lopende jaar. 
 

Wereldwijde ontwikkelingen 
Macro-economisch gezien is de prog-
nose gebaseerd op de veronderstelling 
dat de inflatie haar hoogtepunt heeft 
bereikt. De energie- en grondstoffen-
prijzen beginnen nu weer te dalen. De 
opheffing van de covid-beperkingen in 
China, de grootste markt, zal de handel 
stimuleren. Ook andere Aziatische lan-
den zoals India en de ASEAN-regio dra-
gen bij aan de groei. De wereldwijde in-
vesteringen stijgen voor het derde ach-
tereenvolgende jaar, zij het minder dy-
namisch dan in de twee voorgaande ja-
ren. De machinebouwers profiteren 
hiervan. (Bron: V&A)

Brancheorganisaties gevelindustrie 
hebben ambitieuze doelen
Met een Circulaire Geveleconomie 
hebben de brancheorganisaties het 
volgende voor ogen: Het ontwikkelen, 
gebruiken en hergebruiken van ge-
vels van gebouwen, zonder natuurlij-
ke hulpbronnen onnodig uit te putten, 
de leefomgeving te vervuilen en eco-
systemen aan te tasten. Bouwen 
dient te geschieden op een wijze die 
economisch en ecologisch verant-
woord is en bijdraagt aan het welzijn 
van mens en dier. Met een productie 
van circa 6,8 miljoen vierkante meter 
gevel per jaar kan deze industrie een 
significante bijdrage leveren aan een 
circulaire economie en reductie van 
CO2 uitstoot.

Drie fases
Het plan van aanpak voor de Circulai-
re Geveleconomie bestaat uit drie fa-
ses: vooronderzoek & inventarisaties, 

voorbereiding inrichting collectief re-
tour systeem(en) en instandhouding. 
De brancheorganisaties betrekken 
hierbij uiteraard de aangesloten be-
drijven. Het Nationaal Groeifonds 
kent 100 miljoen toe aan het pro-
gramma Toekomstbestendige Leef-
omgeving. Van dit bedrag is 40 mil-
joen voorwaardelijk, afhankelijk van 
de resultaten van het programma. De 
gevel, en daarmee ook de Circulaire 
Geveleconomie, maakt onderdeel uit 
van het programma Toekomstbe-
stendige Leefomgeving. 
Het Nationaal Groeifonds is een initi-
atief van de ministeries van Economi-
sche Zaken en Klimaat en Financiën. 
Het fonds is bedoeld om publieke in-
vesteringen te doen die bijdragen aan 
het duurzaam verdienvermogen van 
Nederland. https://www.circulairege-
veleconomie.nl/
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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
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WWW.REHOMY.COM

DE HOFFMANN 
HOEKVERBINDING!

Supermakkelijk, supersnel, superstrak! 
Dát is de unieke hoekverbinding 

van Hoffmann. 

Frezen, klikken, klaar! Tel uit je tijdwinst!

Ideaal voor timmerman en meubelmaker!

VAST EN ZEKER VAN

PRODUCTNIEUWS

Nieuwe functies in Online-Shop Ostermann
NIJVERDAL - Ook in de keuken-, 
meubel- en interieurbouw is de digi-
talisering (van werkprocessen) 
steeds belangrijker. Met twee prak-
tische, nieuwe functies in de On-
line-Shop kunnen de klanten van 
Ostermann deze processen (verder) 
optimaliseren. 

De Online-Shop van Ostermann heeft 
nu twee praktische, nieuwe functies 
die het digitale bestelproces (verder) 
optimaliseert. Klanten kunnen nu bij 
het bestellen de gewenste verzendda-
tum kiezen. Bovendien heeft een 
klant de mogelijkheid om snel en een-
voudig individuele offertes te bekij-
ken. 

Gewenste verzenddatum
Eén van de belangrijkste services van 
Ostermann is de snelle en betrouw-
bare levering. Voorraadartikelen voor 
16.00 uur besteld, worden dezelfde 
dag nog verstuurd. Voor de keuken-, 
meubel- en interieurbouwer is dit ui-
termate praktisch, omdat door de 

just-in-time levering geen ongewens-
te vertragingen ontstaan tijdens het 
proces en is het voor de keuken-, 
meubel- en interieurbouwer gemak-
kelijker geworden om op de lange(re) 
termijn te plannen. Als de keuken-, 
meubel- of interieurbouwer een be-
stelling niet de volgende werkdag wil 
ontvangen, kan men nu in het winkel-
mandje de gewenste verzenddatum 
selecteren. Zo kan men bij de werk-
voorbereiding en de planning hier in 
een vroeg stadium rekening mee 
houden en kan de verzending van de 
goederen individueel worden afge-
stemd op het productieproces van de 
keuken-, meubel- of interieurbouwer. 
De goederen worden dan verzonden 
op de datum, wanneer men de goe-
deren daadwerkelijk nodig heeft. 

Offertes online bekijken
Klanten die per telefoon of e-mail een 
individuele offerte van Ostermann 
hebben ontvangen, kunnen deze nu 
ook in het menu-item “Offertes” in de 
Online-Shop bekijken. Hier kan men 

met slechts twee klikken de goederen 
op ieder gewenst moment snel en 
eenvoudig online (mee)bestellen. 

Zeker de moeite waard: de 
360°-rondleidingen
Een nieuwe keuken, een thuiswerk-
plek of een winkel inrichten ... Voor 
keuken-, meubel- en interieurbou-
wers die inspiratie willen opdoen 
voor nieuwe projecten is het zeker 
de moeite waard één van de 
360°-rondleidingen op  www.oster-
mann.eu te bekijken. De rondleidin-
gen worden regelmatig bijgewerkt 
en uitgebreid. Hier vindt men niet al-
leen moderne interieurs met slimme 
ideeën voor het vormgeven van een 
particuliere interieur. Bedrijven, die 
voornamelijk zakelijke interieurs 
vormgeven, kunnen ook online inspi-
ratie en ideeën opdoen voor het 
vormgeven van ruimtes in een hotel, 
op kantoor of de winkelinrichting. 

Meer informatie:
Ostermann.eu

De Duitse Vereniging van Machinebouwers 
(VDL) verwacht voor 2023 een groei van 9 
procent. (foto: janno Nivergall)

https://www.ikob-stimulerings-fonds.nl/
https://www.ikob-stimulerings-fonds.nl/
https://www.circulairege-veleconomie.nl/
https://www.circulairege-veleconomie.nl/
mailto:m.bousema@aqua-boy.nl
https://www.teygeler.nl/
https://www.aqua-boy.nle.mail/
https://www.aqua-boy.nle.mail/
mailto:info@schuurbanden.nl
https://www.rehomy.com/
https://www.oster-mann.eu/
https://www.oster-mann.eu/
https://ostermann.eu/
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Een schone vloer 
werkt beter!
Bel ons voor een gratis
proefplaatsing op locatie

‘s Werelds eerste industriële stofzuiger op lithium batterij

verhagenleiden.nl - 071 200 69 10

Profiteer tijdelijk 
van de speciale 
inruilkorting van 

€1.500,-

Bekijk productvideo

HK24 19

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

profi t H100

5-AS-NESTING VOOR 
4.0-MEUBELPRODUCTIE

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

BEZOEK 
ONS OP

DO 23.03.2023 – ZA 25.03.2023

VoorjaarshuisbeursVoorjaarshuisbeursVoorjaarshuisbeurs
DO 23.03.2023 – 

Voorjaarshuisbeurs
DO 23.03.2023 – 

https://verhagenleiden.nl/
mailto:info@felder-nederland.nl
https://www.felder-group.nl/
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AGENDA 2023 ACTUEEL

21 t/m 23 maart 
FASTENER FAIR GLOBAL
Vakbeurs voor  
bevestigingsindustrie
Messe Stuttgart
www.fastenerfairglobal.com

t/m 12 mei
INTERZUM
Beurs voor de designtoeleve-
ringsindustrie
Köln Messe
www.interzum.com

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

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

t/m 8 maart 2024
DACH + HOLZ
Stuttgart Messe
www.dach-holz.com

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

t/m 7 februari 2025
BOUWBEURS 2025
Jaarbeurs Utrecht
www.bouwbeurs.nl

9

23

15

5

20

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

JP Safety Award voor 
sloopbedrijf

Richard Quist (bedrijfsleider) en Nick Visscher (eigenaar) van Visscher Sloop en Asbestverwijdering, ontvangen de award uit handen van 
Bart van Lunteren (financieel directeur J.P van Eesteren).

ACTUEEL

Workshops en productpresentaties 
bij Baptist 

Ingrid Thijssen gaat voor tweede termijn
DEN HAAG - Ingrid Thijssen is door het Dagelijks Bestuur van VNO-NCW 
herbenoemd voor een tweede termijn (2023-2026) als voorzitter van On-
dernemersvereniging VNO-NCW.

 Maxime Verhagen, vicevoorzitter 
VNO-NCW en voorzitter Bouwend 
Nederland: “Onder het voorzitter-
schap van Ingrid Thijssen heeft VNO-
NCW een nieuwe koers uitgezet om 
Nederland door de grote economi-
sche veranderingen van deze tijd te 
loodsen. Met ruimte voor onderne-
merschap en duurzame en innovatie-
ve groei. VNO-NCW heeft woord ge-
houden met akkoorden over de ar-
beidsmarkt, de stikstofproblematiek 
en een Tax Governance Code. Dat 
kan alleen op basis van een uitste-
kend vestigingsklimaat. Ook dit staat 
weer stevig op de agenda.”

Stabiele factor
Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW: 
“Ik vind het een eer te zijn herbe-
noemd en verheug me op het vervol-
gen van mijn opdracht om met VNO-

NCW het verschil te blijven maken 
voor ondernemers en de economie 
van morgen. Ook in de komende peri-
ode wil VNO-NCW een stabiele factor 
van samenwerking zijn, binnen de le-
denkring en met maatschappelijke 
partners en politiek. Niemand kan het 
immers alleen in deze complexe tijd.”

Maxime Verhagen lid van 
verdienste
Naast de herbenoeming van Ingrid 
was er nog een mooi moment tijdens 
de bestuursvergadering. Vanwege 
zijn actieve en grote inzet als vice-
voorzitter gedurende de afgelopen 10 
jaar had VNO-NCW de eer om Maxi-
me Verhagen te mogen benoemen 
tot lid van verdienste van VNO-NCW. 
Maxime treedt in maart terug als 
voorzitter van Bouwend Nederland.

Ingrid Thijssen is ook de komende drie jaar 
voorzitter van VNO-NCW. 

ARNHEM - Baptist Arnhem organi-
seert dit voorjaar weer houtbewer-
kingsworkshops én productpresen-
taties met diverse vooraanstaande 
merken. Tijdens de presentaties de-
monstreren diverse experts machi-
nes en houtbewerkingsgereed-
schappen van hun favoriete mer-
ken.

Het aanbod workshops bij Baptist 
wordt steeds uitgebreider. Judith van 
Wijk trapt het seizoen af op vrijdag 31 
maart met de workshop figuurzagen. 
Op zaterdag 1 april vertelt Ralph Her-
bers van De Schrijn zijn toehoorders  
over schaven. Zaterdag 8 april en 6 
mei is er de introductieworkshop 

houtsnijden door Jan van Harskamp 
van Houterij de Specht en op 14 april 
geeft Festool workshops over frezen, 
Domino en zagen.

In april leren de aanwezigen meer 
over de wereld van vers hout. Zo 
staat op zaterdag 15 april de dag-
workshop ‘lepelsnijden’ met Harald 
Lamon van het Lepelhuis op het pro-
gramma. Zaterdag 22 april ontvangt 
Baptist Sjors van der Meer en Job 
Suijker van VersHout voor de drie uur 
durende workshops lepelsnijden en 
op zaterdag 29 april gaan de aanwe-
zigen waaiervogels maken met San-
dra Witteman.
Op vrijdag 12 mei en zaterdag 13 mei 
leert Douwe van Willigen zijn toehoor-

ders de kunst van kumiko. Zaterdag 
20 mei is Eisse van Hoving van cur-
suswerkplaats Hout onder Handen 
aanwezig voor een dagworkshop 
kruishout maken. Baptist sluiten het 
seizoen af met Studio Mooibos op 
zaterdag 27 mei met hun workshops 
houten ring maken.

Productpresentaties
In maart, april en mei geven vooraan-
staande merken productpresentaties 
bij Baptist Arnhem. Tijdens deze pre-
sentaties worden er veel gereed-
schappen en machines gedemon-
streerd en is er ruimte om vragen te 
stellen. Daarnaast is er dit seizoen 
een boekpresentatie over het nieuwe 

boek van Harald Lamon: Hart voor 
Hout. De aanwezige merken zijn: Re-
cord Power (Engeland), Tormek (Zwe-
den), Robert Sorby (Engeland), Mafell 
(Duitsland), Bessey (Duitsland), Ar-
bortech (Australië) en Osmo (Duits-
land).

De productpresentaties en work-
shops zijn alleen met inschrijving te 
bezoeken. Er zijn per presentatie of 
workshop slechts een beperkt aantal 
plaatsen beschikbaar!

Voor meer informatie, beschikbaar-
heid en de inschrijvingsmogelijk-
heid:

www.baptist.nl/agenda. 

Baptist Arnhem orga-
niseert dit voorjaar 
weer houtbewer-
kingsworkshops én 
productpresentaties 
met diverse vooraan-
staande merken.

GOUDA - De jaarlijks door 
bouwbedrijf J.P. van Eesteren 
toegekende JP Safety Award 
voor Veiligste Bouwpartner 
gaat deze keer naar Visscher 
Sloop en Asbestverwijdering. 
Het bedrijf uit Wormerveer 
zegt bij monde van 
bedrijfsleider Richard Quist 
super trots te zijn met de 
erkenning. “De kracht schuilt 
in de herhaling.”

Na Terberg Totaal Installaties, 
V ink A annemingsmaat-
schappij en gevelbouwer 
Vorsselmans is Visscher de 

vierde winnaar van de award, die 
wordt uitgereikt om extra aandacht te 
vragen voor veiligheid op de bouw-
plaats. De winnaar is bepaald op basis 
van de geleverde veiligheidspresta-
ties, de NEN Safety Culture Ladder 
certificering en door middel van voor-

drachten en stemmen door medewer-
kers van J.P. van Eesteren. 

Toolbox en werkplekinspecties 
“Erg mooi dat onze aanpak op het ge-
bied van veiligheid herkend en erkend 
wordt”, aldus Quist. “We steken er veel 
tijd in. Dat begint al met uitgebreide 
checks van documenten bij de offerte-
aanvraag en een sloopveiligheidsplan 
en specifieke risico-inschatting bij de 
offerte. Belangrijkste is echter dat we 
er continu aandacht voor vragen op de 
bouwplaatsen. Via een maandelijkse 
toolbox voor al onze medewerkers, 
maar ook door regelmatige werkplek-
inspecties. Elk bedrijf begint fanatiek 
met het veiligheidsbeleid. Uitdaging is 
echter om dat te blijven herhalen. 
Daarin schuilt de kracht. Iedereen erbij 
blijven houden. Alleen zo kweek je een 
cultuur van veiligheid.” 

De JP Safety Award is een van de ma-
nieren waarmee J.P. van Eesteren 
bouwpartners beloont voor de aan-
dacht die zij hebben voor veilig wer-
ken. “Daar nemen we vanzelfsprekend 
zelf het voortouw in”, licht Bart van 

Lunteren, financieel directeur bij de 
TBI-onderneming en eindverantwoor-
delijk voor veiligheid, toe. “Zo zijn we 
sinds eind 2021 gecertificeerd op tre-
de 4 van de NEN Safety Culture Lad-
der. Mede vanuit de afspraken in de 
Governance Code Veiligheid in de 
Bouw verwachten we dat de hele ke-
ten zich inspant voor veiligheidsbe-
wustzijn en verbetering van gedrag 
van medewerkers op de werkvloer.” 

Rustig en gestructureerd 
“Visscher is een betrokken bouwpartner 
en gecertificeerd op trede 3 van de NEN 
Safety Culture Ladder. Dat is op zich al 
bijzonder voor bedrijven in de sloopbran-
che”, vervolgt Van Lunteren. “Maar nog 
belangrijker is dat de mensen van Vis-
scher rustig en gestructureerd werken 
en constructief in het overleg over veilig-
heid op de bouwplaats staan. Met deze 
award willen we het veiligheidsbewust-
zijn in de hele branche stimuleren. Orde 
en netheid tijdens de werkzaamheden 
zijn daarbij van cruciaal belang. Bij de in-
cidenten die zich nog voordoen, scheelt 
het vaak daaraan. Daar moeten we met 
z’n allen vanaf willen.” 

https://www.fastenerfairglobal.comt/m
https://www.fastenerfairglobal.comt/m
https://www.interzum.comt/m
https://www.interzum.comt/m
https://www.ligna.de/
https://www.houtbouwbeurs.nlt/m
https://www.houtbouwbeurs.nlt/m
https://www.dach-holz.comt/m
https://www.dach-holz.comt/m
https://www.prowood.bet/m
https://www.prowood.bet/m
https://www.bouwbeurs.nl/
https://www.baptist.nl/agenda
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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

HK1473

Global specialists 
in clean air technology.

R IEDEX

@RiedexRIEDinfo@riedex.nl www.riedex.com

H
K1

94
3

•	 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

Een nieuwe klasse, de Compact klasse• 
Grootste precisie in klein formaat• 
De Compact, een succesformule• 
De kleinste, maar met alle Striebig voordelen• 
Betaalbare topklasse• 
Strokenaanslag• 
Zaaglengte/hoogte 3100 x 1640 mm / 4600 • 
x 2200 mm
Automatisch uitwijkbaar raamwerk met opti-• 
male ondersteuning voor kleine panelen
TRK uitvoering, stof < 1 mg/m• 3

CE ISO 9001• 

Kleine 
alleskunner

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 70b

Scoor GROENE punten 
met             schroeven! NIEUWE

DUURZAME
VERPAKKING

FASTENERS WITH THE GREEN POINTS
HK23 43

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

HK23 93

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

Schrijf u in voor 
de nieuwsbrief 

op 
dehoutkrant.nl

mailto:info@hisbv.biz
https://www.hisbv.biz/
mailto:info@riedex.nl
https://www.riedex.com/
mailto:info@af-ho.nl
https://www.af-ho.nl/
mailto:INFO@higbv.nl
https://www.higbv.nl/
https://dehoutkrant.nl/


7DE HOUTKRANT  VRIJDAG 10 MAART 2023

ONDERNEMEN

ACTUEEL

Online platform VonWood:

Geboren uit 
pure verbazing 
AMSTERDAM  – 
VonWood, het digitale 
handelsplatform voor hout 
timmert flink aan de weg. 
Inmiddels hebben aan de 
aanbodzijde zo’n 140 
zagerijen en 
voorraadhoudende 
partijen zich aangesloten. 
Aan de afnamekant weten 
steeds meer partijen het 
platform te vinden. Ruim 
honderd  kopende partijen 
maken inmiddels gebruik 
van de diensten van het 
platform en wekelijks 
komen daar nieuwe 
partijen bij. 

Oprichters David de Jong 
en Minck Hermans bren-
gen met het nieuwe on-
line handelsplatform ko-

pers en verkopers van hout sa-
men, zonder tussenschakels. 
Daarmee worden processen slim-
mer en duurzamer ingericht. Het 
online handelsproces is volledig 
transparant. David de Jong vertelt 
over het eerste begin: “Het is ei-
genlijk geboren uit pure verbazing. 
Ik kwam er min of meer bij toeval 
achter dat er in de houtindustrie 
nog niet zo’n soort initiatief be-
staat. Daar komt bij dat hout op 
dit moment natuurlijk een gewild 
product is.” 

Zekerheid
“In de houtindustrie zijn veel scha-
kels tussen de partij die de boom 
in planken zaagt en de bedrijven 
die het hout verwerken zoals im-
porteurs, handelaren, agenten en 

Initiatiefnemer en de huidige CEO David de Jong: “Partijen die niet innoveren zien ons als bedreiging.”

anderen. Elke schakel moet een boter-
ham verdienen. De tussenhandel drijft 
de prijs van hout op waardoor het pro-
duct in de aanschaf duurder wordt 
dan nodig is. Door kopers en verko-
pers van hout via het online platform 
direct aan elkaar te verbinden, willen 
we meer inzicht in vraag en aanbod 
bieden en daarmee meer leveringsze-
kerheid én rendement”, zegt De Jong, 
die uitlegt dat het platform zich nu 
nog voornamelijk richt op hout uit de 
Scandinavische landen, Polen en Oos-
tenrijk. “Al het hout is PEFC- of FSC-
gecertificeerd en we werken met een 
aantal gestandaardiseerde maten. We 
doen uitgebreid onderzoek naar de 
betrouwbaarheid van de aanbieders, 
onder andere door ook daadwerkelijk 
te gaan kijken op de locaties. Zo’n ini-
tiatief valt of staat met de betrouw-
baarheid.”

Cut to order
“Het initiatief voor de transactie ligt 
altijd bij de koper. Hij plaatst een 
vraag op het platform. De zagerijen 
kunnen daar dan vervolgens op rea-
geren”,  vertelt De Jong, “De zagerijen 
reageren gemiddeld binnen 24 uur 
tot 48 uur op de vraag. We hebben 
zo’n 140 aangesloten zagerijen waar-
van ruim 75 procent al één of meer-
dere keren gebruik heeft gemaakt 
van onze diensten en ook daadwer-
kelijk hout heeft verkocht via het plat-
form. Het grote voordeel voor de za-
gerijen is dat ze veel minder voorraad 
hoeven te houden. In plaats van cut 
to stock kunnen ze overgaan naar cut 
to order. Dat scheelt de zagerijen 
aanzienlijk in de kosten. Bovendien 
zijn ze voor hun afzet nu niet meer af-
hankelijk van enkele grote partijen en 
kunnen ze dus een betere prijs voor 
hun hout krijgen.”

VonWood startte in mei 2022, waarna 
de eerste transacties al in de zomer 
volgden. “De reacties uit de markt zijn 
positief. De partijen waar we mee pra-

Hybride Nederlandse Rondhoutveiling trekt steeds meer deelnemers
ARNHEM – 836 Kuub hout, van 43 
verschillende houtsoorten, ging za-
terdag 25 februari onder de hamer 
van veilingmeester Alexander 
Pechtold. In totaal waren er 317 ka-
vels die op vier na allemaal van ei-
genaar veranderden tijdens de 27e 
editie van de Nederlandse Rond-
houtveiling. De gemiddelde prijs 
van het hout lag dit jaar iets onder 
de topjaren 2021 en 2022, op € 
258,66 per kuub. Ieder jaar zien we 
weer meer nieuwe deelnemers aan 
de veiling, vooral online.

Er waren vooral heel veel mooie ka-
vels eik en iep dit jaar. De stammen 
met de hoogste gemiddelde prijs wa-
ren dan ook niet toevallig een zome-
reik (kavel 38) en een iep (kavel 150). 
Beide gingen weg voor € 800 per 
kuub. Ook de zwarte noot, een gewil-
de soort voor meubelmakers en hout-
kunstenaars, deed het als vanouds 
goed. De eerste kavel, nummer 1, 
bracht meteen een mooie start van 
de veiling. Deze flinke zomereik 
bracht € 750 per kuub op. Met een to-
tale inhoud van bijna 9 kubieke meter 
een totale opbrengst van ruim € 
6.500.

Projectleider Pieter Westerhof (Bos-
groep Midden Nederland): “Zomereik 
blijft een gewilde soort met een ge-
middelde prijs van 335,53 euro per 
kuub. De prijs van Amerikaanse eik is 
de laatste drie jaar behoorlijk stabiel 
met dit jaar een gemiddelde prijs van 
151,36 euro per kuub. De prijs voor 
Douglas lag dan weer aanzienlijk ho-
ger, ruim 30 procent, dan voorgaande 
jaren. Op zich vrij bijzonder vanwege 
de duidelijk prijsdaling in de markt. 
Voor kavel 306 werd zelfs een prijs 
betaald van 340 euro per kuub. Dat is 
nog nooit eerder gebeurd. Deze stam 
heeft in totaal bijna 2000 euro opge-
bracht. De prijs voor iep lag dit jaar 35 
procent lager dan in 2022. Ook aca-
cia deed het wat minder; de gemid-
delde prijs lag 15 procent lager dan in 
2022. De prijs van es lag deze editie 
bijna 80 procent hoger dan in 2022. 
Kortom, het wisselt per boomsoort 
per jaar, maar de gemiddelden blijven 
hoog.”

Hybride veiling
Veilingmeester Alexander Pechtold 
moest zijn gedachten er goed bij hou-
den, met zowel bieders in de aula van 
Yuverta als online. Dat betekende dat 

hij zowel de zaal in de gaten moest 
houden, alsook het scherm waar de 
online biedingen op verschenen. Ie-
der jaar zijn er  nieuwe deelnemers 
aan de veiling, vooral online. De ver-
houding online bieders / zaalbieders 
was ongeveer gelijk. Er waren bijna 
vijftig verschillende kopers van hout 
en een meervoud aan bieders en kij-
kers.

Herkomst kavels
Het aangeboden hout komt uit Ne-
derlandse bossen, parken of lanen 
van onder andere particuliere land-
goedeigenaren, terreinbeherende 
organisaties zoals Staatsbosbeheer 
en de Landschappen en gemeen-
ten. De bomen zijn vaak slachtoffer 
van droogte, ziekte of storm; dood 
gegaan of instabiel geworden waar-
door ze een gevaar vormden voor 
de omgeving. Daarnaast is er hout 
van dunningen uit duurzaam be-
heerde Nederlandse bossen. In 
deze bossen wordt niet meer ge-
oogst dan er bijgroeit. De kavels 
hout van de Rondhoutveiling zijn 
net wat groter of dikker dan gebrui-
kelijk, of ze hebben een bijzondere 
vorm of tekening. Daardoor zijn ze 

geschikt voor de Nederlandse 
Rondhoutveiling.

Aandacht voor Nederlands Kwali-
teitshout
Elk jaar organiseren de Bosgroepen 
op de laatste zaterdag van februari 
de Nederlandse Rondhoutveiling. 
Op deze voor Nederland unieke vei-
ling worden de mooiste boom-
stammen uit bos en plantsoen per 
opbod verkocht. Het gaat om rond-
hout van bovengemiddelde kwali-
teit dat wordt gebruikt voor bijzon-
dere en duurzame toepassingen 
(meubelhout, restauraties, vloeren, 
kunstvoorwerpen, fijnhout etc.). 
Met deze veiling willen we aan-
dacht vragen voor het Nederlandse 
kwaliteitshout. De boseigenaar 
krijgt via de veiling een goede prijs 
voor het kwaliteitshout en de afne-
mers hebben keuze uit de mooiste 
en meest bijzondere kavels voor 
duurzame bestemmingen. De eind-
producten gaan doorgaans nog ge-
neraties mee, waarbij ook de opge-
vangen CO₂ opgeslagen blijft in het 
hout.
De volgende veiling vindt plaats op 
zaterdag 24 februari 2024.

  

Fijnhout  
Drenthe
De veiling werd uiteraard bezocht 
door een grote afvaardiging van 
Fijnhout Drenthe. Het bedrijf uit 
Nieuw Amsterdam was met 110 
kubieke meter de grootste afne-
mer van de veiling. Deze partij was 
verdeeld over eiken, iepen, pla-
taan, walnoot en essen. Deze 
houtsoorten worden veel gebruikt 
voor de meubelindustrie, interieur-
bouw, jacht bouw en graag ge-
bruikt door kunstenaars. Met deze 
hoeveelheid was Fijnhout Drenthe 
ook deze editie weer de grootste 
afnemer, evenals andere jaargan-
gen.

ten begrijpen ons verhaal en zien er 
de meerwaarde van in. En er zijn on-
getwijfeld ook partijen die ons zien als 
bedreiging, maar dat zijn partijen die 

niet innoveren en meegaan met de 
tijd. De meeste reacties komen van 
partijen die zich graag aansluiten bij 
dit initiatief.”

    

Nadere informatie:
vonwood.com

https://vonwood.com/
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INTERESSE OF MEER INFO?

WWW.WERKENBIJFORECO.NL

DALMSHOLTERWEG 5 | 7722 KJ DALFSEN | TEL. 0529-431548

WERKEN IN DE BUURT? 
KOM WWW.WERKENBIJFORECO.NL

KIJK VOOR DE MEEST RECENTE

VACATURES OP DE SITE!

https://www.werkenbijforeco.nl/
https://www.werkenbijforeco.nl/
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BOSBEHEER

DESIGN

Bosbedrijven zijn en 
deel van de oplos-
sing, naast ‘klassieke’ 
instandhoudings-
maatregelen, zoals 
beschermde gebie-
den en nationale  par-
ken. (foto: Reinout 
Dujardin via Pixabay)

Biodiversiteitscertificaten: 
een kans voor tropische 
bossen?

De armatuurbehuizing van Kvisten is volledig van hout: grenen multiplex en berkenfineer, 
en er zijn geen schroeven of andere bevestigingsmiddelen gebruikt.

Uit het juiste hout gesneden
HOUTEN  - Kvisten is een uniek armatuur waarbij met vele kleine stappen 
een grote sprong naar nieuwe, duurzame oplossingen wordt gemaakt. Met 
een houten armatuurbehuizing en goed doordachte details in het geheel, 
biedt het een visueel nette en natuurlijke uitstraling. 

“In eerste instantie was ons doel een 
armatuur te creëren met een lage 
CO2-uitstoot en een minimale kli-
maatvoetafdruk. In de loop van het 
proces hebben we elk detail in zowel 
het proces als het armatuur in twijfel 
getrokken en toen we klaar waren 
hadden we alles vanaf de grond op-
nieuw geëvalueerd”, zegt Cecilia Niva, 
Product and Application Manager bij 
Fagerhult.  Dit bedrijf ontwikkelt, pro-
duceert en verkoopt professionele 
verlichtingssystemen voor openbare 
ruimtes als kantoren, scholen, win-
kels, industrie én voor de zorg- en re-
creatiesector
Het resultaat is Kvisten: een armatuur 
dat zowel innovatief als traditioneel 
is, opgebouwd uit 77 procent gerecy-
cleerde of hernieuwbare materialen. 
De armatuurbehuizing is volledig van 
hout: grenen multiplex en berkenfi-
neer, en er zijn geen schroeven of an-
dere bevestigingsmiddelen gebruikt. 
“Ons doel is dat al onze producten 
voor 2030 voor minstens 80 procent 
uit hernieuwbare en gerecyclede ma-
terialen bestaan. Kvisten wordt ge-
maakt van gecertificeerd hout uit 
duurzame bosbouw en de reflectoren 

worden hergebruikt uit televisietoe-
stellen. Dit is een grote stap in de 
goede richting”, vervolgt Cecilia Niva.

Om de impact van Kvisten op het kli-
maat nog meer te beperken kan hij 
worden uitgerust met Organic Res-
ponse, een draadloos plug-and-play 
systeem voor lichtregeling. Dit zorgt 
voor precies de juiste hoeveelheid 
licht - en bespaart tegelijkertijd ener-
gie - op basis van waar en wanneer 
mensen aanwezig zijn. Zelfs de ver-
pakking is gemaakt van recyclebare 
materialen en is volledig vrij van EPS 
en plastic, en als geheel biedt Kvisten 
zowel een lagere milieu-impact als de 
mogelijkheid voor meer circulaire 
processen.
 “Het werd duidelijk dat wanneer veel 
mensen met verschillende expertise 
worden uitgedaagd om op nieuwe 
manieren te denken, er echt grote din-
gen kunnen gebeuren, zegt Benno 
Dijkhuis, managing director van Fa-
gerhult Benelux. Veel kleine verande-
ringen maken samen een enorm ver-
schil voor het resultaat. Het werk met 
Kvisten heeft ons kennis, ervaring en 
inspiratie opgeleverd - en optimisme - 

die we meenemen naar toekomstige 
projecten.”

Meer informatie:
www.fagerhult.nl

LIBREVILLE - In het kader van de ‘One Forest Summit’ neemt ATIBT deel aan de 
werkzaamheden rond ‘Innovatieve financiering’. Het is een mogelijkheid om de rol van 
gecertificeerde concessiehouders als instandhoudingsactor onder de aandacht te brengen 
en  de noodzaak om innovatieve financieringsmechanismen te ontwikkelen te benadrukken.

In het kader van ‘One Forest Sum-
mit’ die op 1 en 2 maart in Librevil-
le werd gehouden, is ATIBT bij de 
werkgroep ‘Innovatieve financie-

ring’ betrokken. Er worden nieuwe toe-
zeggingen en concrete initiatieven 
verwacht inzake de ontwikkeling van 
innovatieve financieringsbronnen, 
met name door het verkennen van 
marktgerichte oplossingen voor het 
behoud van de biodiversiteit. Dit is 
een goede gelegenheid om het stand-
punt van ATIBT ter zake in herinnering 
te brengen.

Gecertificeerde bosbeheerders 
ATIBT vertegenwoordigt de gecertifi-
ceerde tropische bosbouwsector en 
onder zijn leden bevinden zich bosbe-
heerders in het Congobekken en het 
Amazonegebied. ATIBT steunt de 
strijd tegen ontbossing en het behoud 
en herstel van tropische bossen die 
essentieel zijn om de CO2-uitstoot te 
verminderen en de veerkracht van na-
tuurlijke ecosystemen en koolstofput-
ten te versterken. Het behoud van tro-
pische bossen is ook essentieel voor 
het behoud van de biodiversiteit, de 

instandhouding van de watervoorra-
den, de verbetering van de voedsel-
zekerheid en de instandhouding van 
de bestaansmiddelen van de plaatse-
lijke bevolking. De rol van ecosyste-
men kan dus niet simpelweg worden 
samengevat als het vastleggen van 
koolstof.

Instandhoudingsactoren
ATIBT- leden hebben doeltreffende 
maatregelen genomen voor duur-
zaam sociaal en milieuvriendelijk 
bosbeheer via erkende certificerings-

regelingen zoals PEFC (PAFC in het 
Congobekken) en FSC. Via deze aan-
pak wil ATIBT herinneren aan de rol 
van gecertificeerde bosbeheerders 
als instandhoudingsactoren. Door 
maatregelen zoals het behoud van 
bossen met een hoge beschermings-
waarde, het toezicht op hun conces-
sies, de strijd tegen stroperij en het 
beheer van de jacht, de toepassing 
van een beheersplan op basis van ex-
haustieve inventarissen, het toezicht 
op de uitstoot van broeikasgassen 
door activiteiten en publiek-private 
partnerschappen of partnerschappen 
met erkende natuurbeschermingsor-
ganisaties, houden deze bosbeheer-
ders de biodiversiteit in stand. Dit mo-
del is vernieuwend omdat het zowel 
economische rentabiliteit als milieu-
voordelen mogelijk maakt. Het zijn 

dan de bosbouwbedrijven zelf die bij-
dragen tot de instandhouding. Dit mo-
del moet dus worden erkend als een 
deel van de oplossing, naast ‘klassie-
ke’ instandhoudingsmaatregelen zo-
als beschermde gebieden en nationa-
le parken.

Koolstoffinanciering
Deze benaderingen worden volgens 
ATIBT echter niet op hun juiste waar-
de geschat, en er kan worden gecon-
stateerd dat de duurzame bosbouw- 
en houtsector geen toegang heeft tot 
koolstoffinanciering. Er zijn momen-
teel immers maar weinig projecten 
voor duurzaam bosbeheer geregis-
treerd met normen voor koolstofcerti-
ficering. Een van de eerste belemme-
ringen voor de ontwikkeling van deze 
projecten is het aantonen van additio-
naliteit, dat wil zeggen het idee dat het 
‘project’ (in dit geval verbeterde be-
heerspraktijken) niet mogelijk zou zijn 
geweest zonder koolstoffinanciering. 
Hoewel dit mogelijk is, zou het voor 
concessies die reeds als duurzaam 
zijn gecertificeerd moeilijker zijn om 
additionaliteit aan te tonen dan voor 
concessies waarvoor geen instand-
houdingsmaatregelen gelden en die 
een groot risico op ontbossing lopen, 
die eerder aan de additionaliteitscrite-
ria zullen voldoen. Dit roept een eerste 
vraag op: maken koolstofcertifice-
ringsmechanismen het behoud van 
tropische bossen mogelijk? Boven-
dien is de geloofwaardigheid van kool-
stofkredieten voor bosbouwprojecten, 
en van koolstofcompensatie in het al-
gemeen, in twijfel getrokken door re-
cente kritiek. Daarnaast maakt de uit-
gifte van koolstofkredieten deel uit 
van een ‘compensatie’-logica (een ko-
per gebruikt de kredieten om zijn ei-
gen emissies te compenseren).

Positieve impactecertificaten
Er gaan nu echter stemmen op om 
van deze logica af te stappen en in 
plaats daarvan te spreken van ‘bijdra-
ge’ aan de wereldwijde inspanning om 
de klimaatverandering te bestrijden, 
die niet alleen een wereldwijde ver-
mindering van de emissies, maar ook 
de bescherming van de biodiversiteit 
inhoudt. Deze logica van bijdragen in 
plaats van compensaties werd name-
lijk bepleit tijdens COP27. Men zou 
dan spreken van een ‘koolstofbijdra-
ge’ of een ‘biodiversiteitsbijdrage’, bij-
voorbeeld gefinancierd in de vorm van 
certificaten die geen recht geven op 
compensatie. In dat opzicht is ATIBT 
het eens met de analyse van Alain 
Karsenty, onderzoeker bij CIRAD en 
actief lid van ATIBT, die vindt dat de 
logica van compensatie plaats moet 
maken voor een logica van bijdrage 
(aan collectieve inspanningen om de 
planeet te behouden). Hij stelt voor de 
term ‘koolstofkredieten’ te vervangen 
door ‘positieve-impactcertificaten’ die 
betrekking hebben op koolstof, biodi-
versiteit en sociale kwesties. 

Over ATIBT
Ten dienste van de sector ‘tropisch 
hout’, van het bos tot de eindgebrui-
ker, speelt het ATIBT een rol in de uit-
voering van internationale projecten 
voor een duurzaam en verantwoord 
beheer van tropische bossen. Het 
ATIBT verenigt bosexploitanten, sta-
ten (Republiek Congo, Republiek 
Ivoorkust, Centraal-Afrikaanse Repu-
bliek), andere Afrikaanse (Gabon, 
Ivoorkust, Kameroen, DRC) en Euro-
pese beroepsverenigingen en ngo’s 
(zoals WWF, WCS of WRI).

Meer informatie:
www.atibt.org

https://www.fagerhult.nl/
https://www.atibt.org/
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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.
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HK1473

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

mailto:info@kamp.nl
https://www.kamp.nlmachines/
mailto:ericvandenhudding@hetnet.nl
https://www.johslaapbv.nl/
mailto:info@beckersmachines.nl
https://www.beckersmachines.nle/
mailto:info@euromec.nl
https://www.euromec.nl/
mailto:overmars@ewetel.net
tel:+49%205924%20783727
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Het houten huis 
van Reinier
Reinier heeft in 2019 een houten 
huis laten ontwerpen. Daarin zijn 
verschillende soorten hout ver-
werkt. De kozijnen zijn bijvoor-
beeld van hardhout, terwijl de ge-
velbekleding is betimmerd met Ac-
coya. De constructie wordt ge-
vormd door (gelamineerde) span-
ten van Douglas hout.  
Bij zijn lezingen wordt vaak ge-
vraagd of een houten huis wel 
brandveilig is, en niet heel veel on-
derhoud betekent. Maar de huidi-
ge bouwnormen wat betreft 
brandveiligheid zijn dermate veilig 
dat hij zich totaal geen zorgen 
maakt. En het onderhoud valt bij 
de juiste keuzes enorm mee.

Hout als hoop
Het klimaat. We weten allemaal hoe het ervoor staat. En toch lijken de machtigste mensen die toegang hebben tot de ‘reset 
button’ andere belangen voorrang te geven. Ondanks de serieuze noodkreten van mensen die het kunnen weten. Zoals 
wetenschapper, meteoroloog én specialist klimaatverandering Reinier van den Berg, die zelf niet voor niets in een houten 
woning woont. We spraken hem over de staat van het klimaat, en over hoop en hout.

Reinier, om meteen maar met de 
waarheid te beginnen: hoe erg is het?
“Ja, interessante vraag. Het goede 
nieuws is dat er steeds meer aan-
dacht is voor klimaatverandering. In 
de media, in de politiek en misschien 
op de werkvloer ook wel. Steeds meer 
mensen beseffen én ondervinden dat 
de gevolgen van klimaatverandering 
niet mals zijn. Nu al niet, laat staan als 
we er te weinig tegen blijven doen. 
Want dat is de zorgelijke kant: interna-
tionaal staat het klimaat weliswaar 
hoog op de agenda, met elk jaar weer 
een nieuwe mondiale klimaattop, 
maar al die samenkomsten ten spijt 
gaat tot op dit moment de stijging van 
de hoeveelheid broeikasgassen in de 
atmosfeer, zoals CO2 en methaan, op 
volle snelheid door. Met alle gevolgen 
van dien. Blijkbaar staan er andere be-
langen op plek een, twee en drie.”

Belangen waar je niets aan hebt, als 
de aarde onleefbaar wordt. 
“Exact. Dat klinkt wat apocalyptisch, 
en zo ver is het echt nog niet, maar de 
aarde staat al wel in brand zou je kun-
nen zeggen. Steeds vaker ook letter-
lijk, met duizenden hectare bosvernie-
tiging als gevolg. Bos dat we juist no-
dig hebben om klimaatverandering te 
temperen. En het gekke is, bij een ech-
te brand snapt iedereen dat je het snel 
moet blussen, anders kunnen de ge-
volgen immens zijn. Nou, klimaatver-
andering is de brand van dit moment.”

En zijn de gevolgen ervan dan ook al 
immens te noemen? 
“We merken de gevolgen al wereld-
wijd ja, ook in eigen land. Inmiddels is 
de wereld met ruim 1,2 graden opge-
warmd ten opzichte van halverwege 
de vorige eeuw. Dat is een gemiddel-
de voor de hele wereld, inclusief de 
oceanen. Land warmt sneller op. Zo is 
het Europese vaste land al ongeveer 2 
graden warmer geworden. Dat lijkt 
misschien bescheiden, en sommige 
mensen reageren wellicht zelfs posi-
tief: ‘Beetje warmer… lekker toch? En 
het is nog duurzamer ook want er 
hoeft minder gestookt te worden’. 
Toch is de impact van deze opwar-
ming nu al groot. Ook in ons land mer-
ken we het inmiddels. Zeker als het 
gaat om water. Als het regent, valt er 
vaker meer of zelfs te veel. Piekbuien 
noodzaken grote gemeentes bijvoor-
beeld om (met name) stedelijke ge-
bied ‘rainproof’ te maken. Een tragisch 
voorbeeld van overstromingen zagen 
we in juli 2021. Toen werd Valkenburg 
keihard getroffen. Over de grens in 
België en Duitsland was de situatie 
nog erger met honderden slachtof-
fers.”

Flauw gezegd: maak je borst maar 
nat?
“Klopt, en dan heb ik het niet enkel 
over neerslag. De andere kant van de 

neerslagmedaille is droogte. Met 
name in het zomerhalfjaar komen ex-
tremere perioden van droogte (en hit-
te) voor, met wederom alle gevolgen 
van dien. Pieken en dalen in de hoe-
veelheid neerslag, hier en elders in Eu-
ropa, heeft ook gevolgen voor de wa-
terstanden in de rivieren. Hoog water 
kan uiteraard problematisch zijn, 
maar (lange) perioden van extreem 
laag water kan soms nog grotere ge-
volgen hebben. Voor de natuur, land- 
en tuinbouw, transport over water, 

voor waterwinning en industrie. En 
dan is er nog de wereld van smelten-
de gletsjers en ijskappen. Dat gaat zo 
snel, dat de zeespiegel nu al merkbaar 
stijgt. Gemiddeld op aarde staat de 
zee al circa 20 centimeter hoger, en 
aan het eind van deze eeuw moeten 
we zelfs een stijging tot wel 1 meter 
ten opzichte van de vorige eeuw niet 
uitsluiten. Het spreekt voor zich, dat 
dat voor ons laag gelegen land grote 
uitdagingen met zich meebrengt. 
Simpel gezegd moeten we er dus re-
kening mee houden dat het natte 
weer natter wordt en het droge weer 
droger. En dat is voor niets en nie-
mand een vooruitgang.”

Valt het tij nog te keren? 
“Dat is de hamvraag. En wat bedoelen 
we precies met die uitspraak? Kli-
maatwetenschappers benadrukken 
dat de opwarming ten hoogste 1,5 
graad mag worden en geen tiende 
graad meer. En zoals uit bovenstaan-
de blijkt, zelfs met de huidige opwar-
ming van mondiaal 1,2 graden zijn de 
gevolgen al groot. Als we met behulp 
van buitengewoon complexe reken-
modellen (die het wereldwijde klimaat 
simuleren, in afhankelijkheid van on-
der andere de hoeveelheid broeikas-
gassen in de atmosfeer) een beeld 

willen krijgen van de toekomst, dan 
ziet het er niet rooskleurig uit. Als we 
op de huidige voet doorgaan met het 
uitstoten van broeikasgassen, dan 
kan de wereld aan het eind van de 
eeuw wel met 4 of 5 graden zijn opge-
warmd. Dat kun je zonder overdrijving 
een horrorscenario noemen. Als we 
echter alle reeds gesloten klimaatak-
koorden meenemen in de berekenin-
gen (die bijvoorbeeld in Europa al tot 
een duidelijke afname van de uitstoot 
leiden), dan blijkt dat de wereld in het 

jaar 2100 ruim 2,5 graad warmer is 
dan in de vorige eeuw. Dat is dus nog 
steeds veel te veel. We moeten nog 
veel radicaler de afhankelijkheid van 
fossiele brandstoffen afbouwen. Zo 
radicaal, dat we rond 2050 wereldwijd 
op een uitstoot van netto 0 uitkomen! 

Dat lijkt een onmogelijke opgave. 
Toch zou het in theorie nog mogelijk 
zijn, op basis van de huidige kennis en 
stand van techniek. Er is dus nog een 
sprankje hoop! Maar zelfs netto 0 uit-
stoot in 2050 is niet voldoende. Daar-
na moeten we uitkomen op netto ne-
gatieve uitstoot. Meer broeikasgassen 
uit de atmosfeer verwijderen dan er 
nog worden toegevoegd. Toch zou 
zelfs dat ook kunnen.”

Met al jouw kennis over de gevolgen 
van klimaatverandering, valt het te 
prijzen dat jij hoop blijft houden. Wat 
is voor nodig om die hoop bewaar-
heid te zien worden?
“Om bij het laatste te beginnen. Netto 
negatieve uitstoot betekent dat we 

CO
2 moeten opslaan. Door de aarde 

te vergroenen. Door in te zetten op het 
beschermen van bestaand bos, en 
door het aanplanten van grote stuk-
ken bos. Eind 2020 heb ik het boek 
Bladgoud geschreven, met als onder-
titel ‘de onschatbare waarde van bo-
men’. Want bos heeft nog veel meer 
belangrijke waarden, bijvoorbeeld op 
het gebied van biodiversiteit, water en 
erosie, vruchtgebruik, gezondheid en 
luchtkwaliteit, en de koeling van ste-
delijk gebied. Bos is niet een tovermid-
del dat alles zal oplossen. Maar zon-
der investeren in bos komen we er 
niet. Gelukkig dringt dat steeds meer 
door, bij samenleving, politiek en het 
bedrijfsleven. Initiatieven op het ge-
bied van bos schieten als ‘bomen uit 
de grond’. Tegelijkertijd wordt er we-
reldwijd nog veel te veel bosareaal ge-
kapt. Met name ten behoeve van land-
bouw en energie (houtpellets worden 
in enorme hoeveelheden geoogst en 
deels ook in Nederlandse centrales 
opgestookt).”

Betekent dat dus ook ‘bouwen, bou-
wen, bouwen’ met ‘bomen, bomen, 
bomen’?
“Jazeker, gebruik van hout als bouw-
materiaal is ook interessant en duur-
zaam, mits de bomen op volstrekt 
duurzame en gecertificeerde manier 
zijn beheerd en geoogst. Bij FSC en 
PEFC certificaten weet je dat zeker, 
zodra je hun logo op het product of de 
bon ziet. Maar een houtbedrijf kan 
ook een STIP-certificaat hebben. In 
dat geval  kan je er blind vanuit gaan 
dat hun hele houtassortiment verant-
woord is. Zelf heb ik zes jaar geleden, 
met inkopers en bewerkers van hout, 
de Amazone bezocht om het verhaal 
achter FSC in de praktijk te zien. Daar 
hebben we destijds ook video’s van 
gemaakt met een opmerkelijke bood-

schap: ‘Door te bouwen met FSC hout 
bescherm je het regenwoud’. En ik 
heb de daad meteen bij het woord ge-
voegd door zelf in een huis van hout 
en andere biobased materialen te 
gaan wonen.”

Hout doet volgens jou dus veel goeds 
voor het klimaat, maar als meteoro-
loog heb je ook zeker een mening 
over wind- en zonne-energie. Ben je 
tevreden over de Nederlandse ambi-
ties op dat punt? 
“Het kan mij eerlijk gezegd niet ambiti-
eus genoeg. Om van de afhankelijk-
heid van fossiele brandstoffen af te 
komen, zal de rol van hernieuwbare 
energie nog sneller moeten groeien. 
Dat zal in de eerste plaats zonne- en 

windenergie zijn. Voor wind zal tot 
2050 vooral nog meer worden geïn-
vesteerd in (drijvende) windmolens op 
zee. Wat betreft zon zal de salderings-
regeling wellicht komen te vervallen. 
Toch zal de rol van zon op daken naar 
verwachting blijven toenemen. Zon op 
land (zonnevelden) wordt ook toege-
past, maar dat kan op gespannen 
voet staan met ander landgebruik (na-
tuur, biodiversiteit, agrarische be-
stemming).

En over ambities gesproken: in Frank-
rijk is begin dit jaar een wet aangeno-
men, om alle parkeerplaatsen voor 
tenminste 80 auto’s verplicht te over-
dekken met solar carports. Dat zou op 
jaarbasis aan stroom het equivalent 
van de productie van 10 tot 11 kern-
centrales moeten opleveren.”

Een voorbeeld voor onze politieke 
leiders en wetgevers? 
“Het is een mooi voorbeeld dat het 
niet alleen om de juiste visie gaat, 
maar  ook om vo ldoende daad -
kracht. Er moet in Nederland nog 
veel meer energie bespaard worden. 
Daar is in de gebouwde omgeving 
nog veel winst te behalen. De ver-
plichting dat alle utiliteitsbouw ten-
minste energielabel C (of beter) 
heeft vanaf dit jaar, blijkt bij lange na 
niet gehaald te worden. Ook niet 
voor wat betreft overheidsgebou-
wen, terwijl de overheid zelf deze 
goede wet uitvaardigt.

Verwarming (en koeling, steeds be-
langrijker in de hetere zomers!) zal uit-
eindelijk volledig elektrisch moeten 
worden. De warmtepomp zal hier de 
hoofdrol opeisen.
Er zijn wellicht nog grotere uitdagin-
gen. Hoe kunnen we een overschot 
aan warmte en zonnestroom gedu-
rende de zomer voor langere tijd be-
taalbaar opslaan, zodat we dat in de 
winter (met grote warmtevraag) kun-
nen benutten. Elektrische auto’s kun-
nen overigens ook een rol spelen bij 
energieopslag en het balanceren van 
het net. Al betreft het dan korte ter-
mijn opslag, het kan wel degelijk een 
bijdrage leveren in het energievraag-
stuk.”

Het kan dus nog!
“Het kan dus nog! Er gaat heel veel 
veranderen. Met betrekking tot het kli-
maat, en net zo zeer met betrekking 
tot de economie en de samenleving. 
Er zijn risico’s, maar zeker ook interes-
sante kansen. Is het tij nog te keren? 
Ja, ook dat is mogelijk! Er is een 
sprankje hoop. En met alleen bioba-
sed bouwen komen we er uiteraard 
niet, maar de bouw kan een interes-
sante oplossing aandragen als we 
massaal voor de transitie kiezen. Daar 
zal voor hout een belangrijke rol zijn 
weggelegd!”

Wetenschapper, meteoroloog en specialist klimaatverandering 
Reinier van den Berg: “Klimaatverandering is de brand van dit 
moment.” (Foto: Carla Manten fotografie)

De voorspelling van het gevaar van bosbranden op 17 juli 2022 o.b.v. Copernicus satelliet 
data. (afbeelding : European Union, Copernicus Emergency Management Service data)

‘Bos is niet een tovermiddel dat alles zal 
oplossen. Maar zonder investeren in bos 

komen we er niet’
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Kansen voor 
biobased 
bouwen
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Kansen voor 

APELDOORN - Bouwers en ontwikkelaars 
zeggen vaak dat wet- en regelgeving 
belemmerend werkt als ze op grotere schaal 
circulair biobased willen bouwen. Maar klopt 
dit wel? Uit een onderzoek in vier Europese 
landen blijkt dit mee te vallen. Aan de andere 
kant is het ook niet zo dat wet- en regelgeving 
circulair biobased bouwen actief stimuleert.

“Zeeland is zeer actief op het ge-
bied van circulair biobased bou-
wen”, vertelt Richard van Bremen, 
senior beleidsmedewerker pro-

vincie Zeeland. “Een mooi voorbeeld 
van circulair biobased bouwen in 
onze provincie is de Living Lab van 
Emergis van de ambulante zorg in 
Kloetinge. Willen we deze manier van 
bouwen opschalen, dan moeten alle 
wettelijke en juridische obstakels, of 
vermeende obstakels, uit de weg zijn 
geruimd. Daarvoor is inzicht in de to-
tale keten van biobased bouwen no-
dig.”

Om erachter te komen wat de invloed 
is van wet- en regelgeving op bioba-
sed circulair bouwen is in Nederland, 
België, Frankrijk en Engeland onder-
zoek uitgevoerd onder auspiciën van 
het Interreg 4Seas programma van de 
Europese Unie. Richard van Bremen 
en Fred van der Burgh (onderzoeker 
Agrodome) waren vanuit Nederland 
betrokken. Het onderzoek werd ge-
leid door onderzoeksbureau Agrodo-
me. “Het CBCI-team heeft deskre-
search gedaan en twintig koplopers 

geïnterviewd uit de vier landen”, ver-
telt projectleider Van der Burgh. 
“Hebben ze last van wet- en regelge-
ving in hun projecten? Dat bleek niet 
het geval. Ik was verbaasd, want ik 
had het anders verwacht.”

Juridische ruimte
Er is juridische voldoende ruimte om 
te bouwen en renoveren met hout en 
producten van bijvoorbeeld vlas, hen-
nep en bamboe, blijkt uit het onder-

zoek. Niettemin komen er bij het op-
schalen van biobased bouwen wel al-
lerlei regels, afspraken en andere for-
maliteiten kijken. Fred van der Burgh: 
“Opschaling blijkt een complex pro-
bleem te zijn, waarbij je letterlijk naar 
de mogelijkheden en beperkingen op 
alle schaalniveaus moet kijken: van 
Europa tot product. Op een hoger 
schaalniveau is circulair biobased 

bouwen vaak niet benoemd. Op lage-
re niveaus kijken regelgevers naar de 
bouwmaterialen an sich of deze tech-
nisch voldoen. Er bestaan echter geen 
voorschriften welke je materialen je 
móet gebruiken. De wet- en regelge-
ving biedt dus ruimte. Maar die ruimte 
kan ook tot onzekerheid leiden, zo 
hoorden we in de interviews.”

Europese context
Biobased materialenstromen houden 

zich niet aan landsgrenzen, of het nu 
ruwe grondstoffen zijn, halffabricaten 
of complete producten. Sterker nog: 
landen zullen elkaars landbouwareaal 
nodig hebben voor de productie van 
biobased materialen en Nederland im-
porteert veel. Een logische gedachte 
dus om in het onderzoek te bestude-
ren wat de verschillen tussen de vier 
landen zijn.

Aan het licht kwam onder andere een 
verschil in bestuursstijl. Frankrijk 
dwingt circulair beleid meer top down 
af dan de andere landen, Nederland 
laat het graag over aan de markt. Kijk 
je een paar schaalniveaus lager, dan 
komen verschillen in certificering aan 
het licht. Dit kan tot concrete proble-
men leiden. Zo zijn Franse certificaten 
vaak niet geldig in Nederland, vertelt 
Van der Burgh, omdat Life Cycle Ana-
lyse’s in Frankrijk anders worden bere-
kend dan bij ons. “De verschillen in 
certificering kunnen ook komen door 
verschillen in bouwstijl. In Duitsland 
bouwen ze bijvoorbeeld dikker, met 
meer materiaal, dan in Nederland. 
Daardoor zijn in Duitsland de brand-
testen voor houtvezelisolatie anders.” 
Om biobased circulair bouwen op te 
schalen is het nodig regels in Euro-
pees verband af te stemmen, zeggen 
de onderzoekers. En daar gaat tijd 
over heen. “Regels harmoniseren in 
de EU kost 12 tot 15 jaar”, aldus Van 
der Burgh.

Stimuleren
Wet- regelgeving kan niet alleen inge-

zet worden om te normeren, maar kan 
ook ingezet worden om te stimuleren. 
Of een combinatie daarvan. Daar is 
ook nog een wereld te winnen menen 
de onderzoekers. Van Bremen: “We 
doen veel aan circulair bouwen in pi-
lotprojecten. Dat is op zich heel mooi, 
maar om op te schalen moet er meer 
gebeuren en liefst op landelijk niveau. 
Als je de MPG-norm omlaag krijgt, 
dus strenger wordt als het gaat om de 
milieubelasting, dan schiet het ten-
minste op. En bij bestemmingsplan-
nen kunnen gemeenten bijvoorbeeld 
circulaire voorwaarden koppelen aan 
de grondbestemming.”

Bron: circulairebouweconomie.nl

Landen zullen elkaars landbouwareaal nodig hebben voor de productie van biobased materialen. (foto: gerhard by pixabay)

Er is juridische voldoende ruimte om te 
bouwen en renoveren met hout

Drievoudige plus in efficiëntie
LUGO (ES) - Houtverwerkingsbedrijf Maderas Besteiro heeft zijn opslag-
capaciteit uitgebreid met stellingsystemen van OHRA: Draagarmstellin-
gen maken de efficiënte opslag mogelijk van hout met een lengte tot 
13,5 meter, klantspecifieke palletstellingen met maximaal vijftien op-
slagniveaus bieden voldoende ruimte voor het uitgebreide assortiment 
van High Pressure Laminates (HPL). Vergeleken met de oorspronkelijke 
vloeropslag en verouderde stellingen heeft Maderas Besteiro de opslag-
capaciteit met 20 procent kunnen verhogen in dezelfde opslagruimte, de 
logistieke processen met 30 procent kunnen versnellen en de schade 
aan opgeslagen goederen met 70 procent kunnen beperken.

Sinds het bedrijf Maderas Besteiro, 
opgericht in 1930, in 1970 verhuisde 
naar de locatie in Lugo, in het noord-
westen van Spanje, zijn het magazijn 
en de productie voortdurend uitge-
breid. Tegenwoordig worden hier de 
meest uiteenlopende producten van 
hout vervaardigd: van planken, vloe-
ren en deuren tot keukens, gevelbe-
kleding en houten constructies voor 

energiezuinige huizen. Daarbij wor-
den de modernste houtbewerkings-
machines gebruikt.

Tijdrovend opslagsysteem
Om ook op opslaggebied efficiency 
te realiseren en opslagcapaciteit te 
vergroten, breidde Maderas Besteiro 
een bestaand magazijn uit. Hier 
wordt een grote verscheidenheid aan 
houtproducten opgeslagen op Euro-
pallets, als platen van 3.660 x 2.100 
millimeter of in de vorm van 13.500 
mm lange balken. Voorheen werden 
de goederen op de vloer of in stellin-
gen opgeslagen. De toegang tot de 
afzonderlijke goederen was omslach-
tig en tijdrovend; bovendien werden 
de houten producten herhaaldelijk be-
schadigd tijdens de behandeling. In 
het algemeen voldeed de opslagruim-
te niet langer aan de eisen van Made-
ras Besteiro voor een efficiënte goe-
derenstroom. 

Stellingen voor snelle toegang
OHRA installeerde daarom verschil-

lende stellingsystemen in de op-
slagruimte: Daartoe behoren 
draagarmstellingen, waarvan de 
1.300 millimeter lange armen elk 
een draagvermogen van 750 ki-
logram hebben; het hoogste op-
slagniveau is 5 meter. Hier wor-
den vooral platen opgeslagen 
die een hoge omloopsnelheid 
hebben en dienovereenkomstig 
snel moeten worden gepickt. 
Omdat in het HPL-platengebied 
een groot aantal verschillende 
artikelen moest worden onder-
gebracht, die worden opgesla-
gen op speciale pallets van 3050 
x 1.300 millimeter, is hier een 
palletstelling gebruikt: Met een 
lengte van ongeveer tien meter 
en een hoogte van ongeveer 6 
meter heeft het 15 opslagni-
veaus. Hierdoor ontstaat een 
groot aantal opslagniveaus, 
waardoor artikelspecifieke op-
slag per liggerpaar mogelijk is 
en de goederen dus snel toegan-
kelijk zijn.

De pallet- en draagarm-
stellingen voor Maderas 
Besteiro

https://circulairebouweconomie.nl/
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Welkom 
in de wereld
van Suselbeek

gewoongoed
www.suselbeek.nl

https://www.suselbeek.nl/
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Watervilla’s Lentse Plas

De verticale houten geveldelen, net als de zonwering (lamellen) zijn gemaakt van Lariks.
Passend bij het Lariks is er gekozen voor Bilinga glad geschaafde vlonderdelen voor de ter-
rassen

NIJMEGEN - In de Lentste Plas bij Nijmegen, een recreatieplas, worden er 27 ruime 
watervilla’s gerealiseerd. De drijvende woningen zijn op maat gebouwd door Zederik Bouw. 
De moderne watervilla’s zijn voorzien van een strakke witte gevel gecombineerd met 
natuurlijke houten elementen.

Er zijn vier verschillende type 
woningen ontworpen met een 
omvang van 170  vierkante 
meter. De woningen zijn per 

vier of vijf aangemeerd aan een en-
treesteiger. Het project is gestart in 
2021, de laatste woningen worden 
naar verwachting in 2023 opgeleverd. 

De verticale houten geveldelen, net 
als de zonwering (lamellen) zijn ge-
maakt van Lariks. Een houtsoort met 
een hoge natuurlijke duurzaamheid 
welke onbehandeld toegepast zou 
kunnen worden. In dit project is er 
echter gekozen om het hout te behan-
delen met een voorvergrijzer, een wa-
tergedragen lazuur. Dit is de zoge-

naamde ‘Grey Protect’ van Remmers 
Verfsystemen. Hiermee wordt een na-
tuurlijk uiterlijk gecreëerd welke zorgt 
voor een gelijkmatige overgang van 
voorvergrijzing naar de natuurlijk ver-
grijzing van het hout. Zodat de gevel 
tijdloos zijn karakter behoudt. Zo ge-
ven de Lariks elementen een mooi 
contrast aan de gevel. 

Passend bij het Lariks is er gekozen 
voor Bilinga glad geschaafde vlonder-
delen voor de terrassen. Een tropi-
sche hardhoutsoort. Deze duurzame 
hardhouten vlonderdelen zullen in ver-
loop van tijd ook op een natuurlijke 
manier vergrijzen. 

ACTUEEL

Pepers vertrekt 
bij Aedes 
DEN HAAG - Jeroen Pepers vertrekt 
als directeur Aedes. Hij was sinds 
2016 directeur van Aedes, vereni-
ging van woningcorporaties. Hij 
gaat per 1 mei ie aan de slag als di-
recteur van de branchevereniging 
voor de ggz en verslavingszorg.

Het Aedes-bestuur betreurt het vertrek 
van Pepers, maar heeft begrip voor zijn 
persoonlijke keuze. Hij heeft in de afgelo-
pen jaren een grote bijdrage geleverd aan 
de verdere professionalisering van de 
sector. Hij hecht groot belang aan uitwis-
seling van ervaringen en leren van elkaar. 
Samen beter worden is zijn credo. Zo 
heeft hij gezorgd voor meer participatie, 
co-creatie van en met leden, samen wer-
ken aan de opgaven. Jeroen Pepers is een 
verenigingsman in hart en nieren, zo laat 
het bestuur weten.

Mede door zijn inspanningen wordt de 
woningcorporatiesector de afgelopen ja-
ren weer herkend als een sector die een 
belangrijke bijdrage levert aan het wonen 
van veel mensen en daarmee aan de Ne-
derlandse samenleving. Een bijdrage die 
alleen maar belangrijker wordt in het licht 
van de huidige urgentie voor betaalbaar 
wonen. Het Aedes-bestuur is hem zeer er-
kentelijk voor al zijn werk en inspannin-
gen. Martin van Rijn: ‘Ik ben Jeroen heel 
dankbaar voor zijn inzet en betrokkenheid 
bij de corporatiesector en de fijne samen-
werking.’

Plaatsvervangend directeur Willem de 
Vreeze zal de taken van directeur na ver-
trek van Pepers waarnemen.

Jeroen Pepers vertrekt als directeur Aedes.

Creatieve ontwerpen van duurzaam hout 
BOXTEL - Studenten van de creatieve vakschool SintLucas werkten de af-
gelopen maanden aan projecten voor meer binding in de nieuwe Eindho-
vense wijk Buurtschap te Veld. In opdracht van Medite Smarply ontwierpen 
ze uiteenlopende concepten met duurzaam houtplaatmateriaal van de fa-
brikant uit Ierland.

Negen studenten presenteerden hun 
eindprojecten. Hier zaten bijzondere 
creaties bij om het abstracte begrip 
‘buurtbinding’ een tastbare vorm te 
geven. Een student ontwierp een 
wensboom, maar er zaten ook stu-
denten bij die bijvoorbeeld een puzzel 
of spel creëerden voor de toekomsti-
ge bewoners. De studenten hebben 
gewerkt met verschillende types 
MDF-materiaal: Medite Premier, Me-
dite Clear en Medite MR. De school 
en het bedrijf zijn momenteel in ge-
sprek over een vervolg van het suc-
cesvolle project.

De samenwerking met SintLucas was 
onderdeel van ‘Medite Makes It Real’. 
Met deze campagne daagt de fabri-
kant makers uit om aan de slag te 
gaan met duurzaam plaatmateriaal 
MDF. Het bedrijf maakt zich niet al-
leen hard voor grenzeloze creativiteit, 
maar ook voor duurzaamheid. Daar-
om geeft het de nieuwe generatie 
creatievelingen de kans om hun vaar-
digheden te ontwikkelen met duurza-
me materialen. Het Ierse bedrijf vond 
die creativiteit bij de Eindhovense stu-
denten.

Volgende stappen
De samenwerking met SintLucas 
geeft uiting aan Medite Smarply’s 
ambitie. Het hele creatieve proces en 
de eindresultaten zijn opgenomen en 
gedeeld via verschillende kanalen. 
Om zo andere makers te inspireren 
en uit te dagen. Zowel Medite als de 
docent en studenten van SintLucas 
zijn blij met het uiteindelijke resultaat. 
Beide partijen sluiten een mogelijke 
opvolging van de samenwerking vol-
gend jaar ook niet uit.
Henny Henderson, salesmanager bij 

Medite Smartply, was aanwezig bij de 
eindpresentaties. “Ik ben onder de in-
druk van de manier waarop de stu-
denten de opdracht hebben geïnter-
preteerd en waarop ze de verschillen-
de producten hebben bewerkt. Het 
materiaal gaf ze veel vrijheid en ik zie 
zeker potentie om een paar ideeën 
van de studenten verder uit te wer-
ken”.
Rene Siebum, docent bij SintLucas, 
blikt enthousiast terug op het project: 

“We zijn de samenwerking gestart 
om te werken met een mooi materi-
aal, maar ook omdat we duurzaam-
heid binnen het SintLucas als Buurt-
schap te Veld erg belangrijk vinden. 
Medite bleek hier een perfecte match 
vanwege hun duurzame productie. 
Het is voor ons een enorm rijke erva-
ring om die drie factoren samen te 
brengen in één project. Ik houd van 
dit soort praktijkopdrachten omdat 
studenten met alles rekening moeten 
houden. De opdracht, de eigenschap-
pen van het materiaal en de bewer-
kingen die mogelijk zijn. Ze hebben in 
een korte tijd echt mooie resultaten 
neergezet.”
Lonneke, een van de SintLucas-stu-

denten die aan het project werkte: “Ik 
wist vrijwel direct wat ik wilde maken 
om de bewoners van Buurtschap te 
Veld met elkaar te verbinden. Tijdens 
het proces leerde ik werken met het 
materiaal, waardoor ik tot een nog 
tien keer beter eindproduct ben geko-
men dan dat ik oorspronkelijk voor 
ogen had.”

MDF Community
Om de vele mogelijkheden van MDF 
te laten zien heeft Medite Smartply 
een online MDF-community opgezet 
die enthousiastelingen uitnodigt om 
werk te delen, inspiratie op te doen en 
zelfs prijzen te winnen: www.medite-
makesitreal.com

De samenwerking met SintLucas was onderdeel van ‘Medite Makes It Real’.

https://www.medite-makesitreal.com/
https://www.medite-makesitreal.com/
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JOH. SLAAP B.V. - OOSTHUIZEN

HK1495
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VLAMOVEN 32, ARNHEM
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Balk- en Emballage hout op maat

Stophout en Kloshout

Loonzaagwerk

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

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

K2
01

9

Uw expert in kantenband, lijmen en deuvels

T +31 (0)77 396 85 00
M +31 (0)6 3923 2693
info@kantentechniek.nl
www.kantentechniek.nl

FSC®C016391

Top afgewerkt

OFFICIEEL DEALER VAN

Naadloos kanten aanlijmen met polyolefi ne (PO) smeltlijm 
en/of HOT-AIR techniek

• Optisch naadloos verlijmen
• Hoge hittebestendigheid
• Laag verbruik
• Geen verbrande lijm
• Verwisselbare lijmunit voor EVA, 

PU of PO smeltlijmen, ook op kleur

• Optioneel HOT-AIR techniek voor 
nulvoeg kantenband

• Multi-tool hoekafrondfreessyteem
• Ook geschikt voor HPL stroken
• Compact in afmeting
• Lage operationele kosten

H
K2

3 0
9b

HK2475

Schrijf u in voor de nieuwsbrief op dehoutkrant.nl

�      +31 (0)320 28 56 10 �     verkoop@asf-fi scher.nl webshop.asf-fi scher.nl

Cr3+
Environmental 

friendly

Tellerkopschroeven

Woodies® Tellerkopschroeven zijn zeer geschikt voor de
bevestiging van zwaardere houtconstructies en zonder
voorboren toepasbaar in bijna iedere houtsoort.
Daarmee wordt het sinds enkele jaren gezien als de
ideale vervanger voor de traditionele houtdraadbouten
en slotbouten.

Toepassingen
• Monteren van dikke (houten) balken
• Zwaardere houtconstructies
• Diameter: 6, 8 en 10 mm

Specifi caties
• Groot klembereik en draagvlak door de Tellerkop
• Aandrijving: TX30 TX40 (afhankelijk van de maatvoering)
• Lengtes: 30 t/m 460mm afhankelijk van de diameter

De Tellerkopschroef is verkrijgbaar als
• Verzinkt
• RVS A2
• Shield �������

verkoop@asf-fi scher.nl webshop.asf-fi scher.nl

Cr3+
Environmental 

friendly

��������������

mailto:ericvandenhudding@hetnet.nl
https://www.johslaapbv.nl/
https://www.baptist.nl/
mailto:info@houtzagerijdevree.nltel
mailto:info@kantentechniek.nl
tel:+31%20(0)77%20396%2085%2000
tel:+31%20(0)6%203923%202693
https://www.kantentechniek.nl/
https://dehoutkrant.nl/
tel:+31%20(0)320%2028%2056%2010
mailto:verkoop@asf-fischer.nl
https://webshop.asf-fischer.nl/
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HK2212

Met LVL T-Grade
van Stora Enso
bouwt u pas echt strak! 
LVL van Stora Enso (Laminated Veneer Lumber) is een hoogwaardig product 

met toegevoegde waarde, geschikt voor uiteenlopende constructieve toe- 

passingen. Dankzij de gelaagde opbouw is LVL een sterk materiaal, waarin 

consistente kwaliteit en dimensionele stabiliteit gecombineerd worden met 

uitstekende lastdragende capaciteit.

 

De draadrichting van de fineren in LVL T-grade zijn in de lengte georiënteerd. 

Dimensionale stabiliteit en daarmee de rechtheid, zijn de belangrijkste eigen-

schappen van LVL T-Grade. Hiermee is het product ideaal om toe te passen 

als wandregels. 

n Hoge stabiliteit en rechtheid
n Licht van gewicht
n Goede sterkte eigenschappen
n Ideaal voor wandregels
n Het hout en de aanvoerketen is gecertificeerd op basis van PEFC™
n Verkrijgbaar in de afmeting 39x69 mm, lengtes 2.70, 3.00, 3.60 & 4.80 m

www.storaenso.com/woodproducts

Stora Enso, Division Wood Products

Amsterdam Unit, Lipariweg 6, 1044 AM

Tel: 020 - 680 77 17

https://www.storaenso.com/woodproducts
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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

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

WWW.WIGINK.NL

Bos- & Boomverzorging

HK04231

Harm Valk is partner en senior adviseur bij Nieman Raadgevende Ingenieurs en voorzitter 
van de projectgroep NTA 8800, die de NTA 8800 ’Energieprestatie van gebouwen’ beheert. 
(foto: Pedro Sluiter)

Kierdicht bouwen en renoveren moet je combineren met de goede ventilatie en dampopenheid.

  

Energieprestatie van 
gebouwen 
NTA 8800:2023 ’Energieprestatie van gebouwen’ geeft termen, definities en 
de methode voor de bepaling van de getalswaarde van de energieprestatie en 
daaruit afgeleide indicatoren van een gebouw of een deel van een gebouw. 
Over het algemeen is dit een getalswaarde in kWh/m2.j, met uitzondering van 
het aandeel hernieuwbare energie, dat wordt weergegeven als percentage. 
Het toepassingsgebied strekt zich uit over alle gebouwen van alle gebruiks-
functies waarvoor de (bouw)regelgeving eisen stelt aan de energieprestatie, 
zoals woningen, woongebouwen en utiliteitsgebouwen, zowel nieuw als be-
staand. NTA 8800:2023 vervangt NTA 8800:2020 die op 1 januari 2021 is ge-
publiceerd. In deze nieuwe editie zijn kleine aanpassingen en verduidelijkin-
gen verwerkt als gevolg van onder andere ervaringen in de markt. Daarnaast 
zijn inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd op verzoek van de markt. De wijzi-
gingen betreffen onderwerpen waarvoor nieuwe inzichten zijn verkregen of 
nieuwe technieken die zich hebben bewezen. In NTA 8800:2023 zijn wijzigin-
gen niet zichtbaar weergegeven. Voor inzicht in de wijzigingen wordt binnen-
kort een officieuze versie van NTA 8800:2023 gepubliceerd. Aan deze versie 
kunnen geen rechten worden ontleend. Deze versie is binnenkort te vinden via 
www.gebouwenergieprestatie.nl/bepalingsmethode/.

Zo snel mogelijk van 
BENG naar ENG

Tekst: Gerrit Tenkink

Nog dikker isoleren? Beter glas? Beter kierdichting? Harm Valk, partner en senior adviseur 
bij Nieman Raadgevende Ingenieurs en voorzitter van projectgroep NTA 8800, die NTA 
8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’ beheert, sprak tijdens een kennissessie op de 
BouwBeurs in Utrecht over verdere stappen richting energieneutraal bouwen en wat dat 
betekent voor de bouwpraktijk. We gaan zo snel mogelijk naar ENG als het aan hem ligt.

“BENG (Bijna Energie Neutrale Ge-
bouw, red.) is niets bijzonders. 
Het is de ondergrens van hoe we 
nu al bouwen. Maar richting 2050 

moeten we dus naar ENG (Energie 
Neutraal Gebouw, red.) Op dit mo-
ment moet je bij je aanvraag laten 
zien dat je BENG bouwt. De prikkel 
om het beter te doen ontbreekt, terwijl 
veel bedrijven er wel toe in staat zijn 
en veel plannen zich ervoor lenen. Bij 
BENG krijg je niet het hoogste ener-
gielabel, want het is nog niet energie-
neutraal. Als je nu een nieuwbouw-
huis koopt dat voldoet aan BENG, dan 
koop je er dus eigenlijk een verbou-
wing bij in, omdat je weet dat je voor 
2050 alsnog aan ENG moet voldoen 
en dus voor die datum nog de nodige 
aanpassingen moet doorvoeren. Bo-
vendien is de Wet Kwaliteitsborging 
Bouw in aantocht. Die had er al veel 
eerder kunnen zijn, maar is uitgesteld 
tot 1 januari 2024. De wet heeft als 
doel de bouwkwaliteit en het bouw-
toezicht te verbeteren door inschake-
ling van private kwaliteitsborgers. 
Daarnaast wordt met deze nieuwe 
wet de aansprakelijkheid van aanne-
mers ten opzichte van particulier en 
professionele opdrachtgevers uitge-
breid.”

Afwijking
In zijn presentatie pleitte Valk ervoor 
om ENG zo snel mogelijk in te voeren 
als maatstaf voor nieuwbouw. “80 
Procent van de bedrijven heeft de 
technische mogelijkheid om hieraan 
te voldoen, maar het gebeurt te wei-
nig, omdat het nog niet hoeft en om-
dat bedrijven en hun opdrachtgevers 
zich er nog onvoldoende bewust van 
zijn. Voor de enkele locatie waar het 
niet lukt, kan dan een afwijking wor-
den toegestaan. Dat doen we nu ook 
al voor de eisen voor hernieuwbare 
energie. We gaan dan bouwen ‘zo 
goed als het kan’ in plaats van ‘zo 
slecht als het mag’.“

In 2050 volledig energieneutraal bou-
wen; kan dat? Valk is er van overtuigd 
dat dit lukt. “Er zijn twijfels, maar dat 
is mogelijk met de kennis en de aan-
pak en dus ook het materiaal en de 
technische oplossingen van vandaag. 
En nieuwe technieken blijven zich aan-
dienen. Kijk even terug. Vijf jaar gele-
den was het ondenkbaar dat we van 
gas over zouden stappen op elektrici-
teit voor verwarming en koeling. We 
zijn nu al een heel eind in die transitie.” 

Kierenjacht
In het kader van verbeteren van be-
staande woningen en gebouwen 
sprak Valk over kierenjacht ’. “Bij 
nieuwbouw lukt het om goed lucht-
dicht te bouwen, maar in de bestaan-
de bouw is dat lastiger. Kierdichting 

heeft een slechte naam, maar is es-
sentieel voor goed comfort en voor-
komt inwendige condensatie in de ge-
bouwschil. Maar kierdicht bouwen en 
renoveren moet je combineren met de 
goede ventilatie en kun je combineren 
met dampopenheid. Heb je voldoende 
geïsoleerd, dan komt ook de warmte-
pomp in beeld, omdat dan de warmte-
behoefte niet te groot is. Een mooie 
tussenoplossing voor bestaande ge-
bouwen is een hybride warmtepomp. 
Die kun je nu al inzetten , zonder dat je 
woning optimaal geïsoleerd is. Je 
kunt dan kiezen in welke volgorde je 
verbeteringen uitvoert; eerst isoleren 
of eerst minder gas gebruiken. We 
moeten op termijn naar energieneu-
traal. Gasloos is geen doel op zicht. 
Het doel is een CO2-neutraal gebouw”, 

zegt Valk, die er van overtuigd is dat 
we op termijn van het aardgas af zul-
len raken. “Dat kan deels door elektri-
ficatie, maar ook door de introductie 
van waterstof, al moeten we ons er 
wel van bewust zijn dat waterstof 
eerst naar de zware industrie, de elek-
triciteitsvoorziening en het zwaar 
transport gaat en pas daarna is de be-
bouwde omgeving aan de beurt. En 
het gaat vooral naar bijzondere situa-

ties die niet op een andere manier te 
verduurzamen zijn.” Volgens Valk zul-
len we de ontwikkeling naar energie-
neutrale woningen wel eens eerder 
kunnen merken dan gedacht. “Er komt 
een moment dat we de woningen met 
Energielabel E, F en G uitfaseren, ook 
voor de particuliere sector. En zo gaat 
het stapsgewijs verder richting 2050. 
Dat is een onomkeerbaar proces.”

ADVERTENTIE

https://www.wigink.nl/
https://www.gebouwenergieprestatie.nl/bepalingsmethode/
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WWW.WIGINK.NL

Hooibergen & Gebinten

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

www.pgb-europe.com
HK24 99

Schrijf u in voor de nieuwsbrief 
op dehoutkrant.nl
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ADVERTORIAL

Deurenfabriek Suselbeek 100 jaar 

Suselbeek investeert in 
nieuwe platenlijn

Deurenfabriek Suselbeek is sinds 1921 gevestigd in Sinderen (Achterhoek). Het bedrijf 
startte als kleinschalig aannemersbedrijf en is nu sinds jaar en dag dé Deurenfabriek voor 
de timmerindustrie. De deurenfabriek is eigendom van de familie Suselbeek en is daarmee 
nog steeds een familiebedrijf. De dagelijkse leiding is in handen van Algemeen directeur 
Hendrikus Dannenberg.

De onderneming heeft de laat-
ste jaren een innovatieslag 
doorgemaakt, met investe-
ringen in de spuiterij en in-

vesteringen in de machinale capaci-
teit. Vrij recent is daar nog de nieuwe 
platenlijn aan toegevoegd.  Deze lijn is 
speciaal ontwikkeld voor deurrom-
pen. Behalve dat het werk is verlicht 
en er nu in een continu proces ge-
werkt kan worden, speelt de onderne-
ming met de nieuwe lijn ook in op een 
veranderende deurenmarkt. 

Verschuiving
Deurenfabriek Suselbeek in Sinderen 
ziet al een tijd lang de deurenmarkt 
veranderen. 

Verkoopleider Bas Franse: “We maken 
steeds minder hardhouten buitendeu-
ren, omdat de timmerindustrie daar-
mee zelf aan de slag gaat. Dat was 

vijftien jaar geleden totaal anders. De 
aantallen hardhouten en plaatdeuren 
hielden elkaar lange tijd in balans. Dat 
is inmiddels verschoven naar 70 pro-
cent plaatdeur en 30 procent hard-
houtdeur. Om deze verschuivingen op 
te vangen is er in de nieuwe deurrom-
pen geïnvesteerd met de bedoeling 
om de terugval in hardhouten deuren 
te compenseren. De energieprestatie 
van een samengestelde deur is altijd 
beter dan een hardhouten deur. Die 
verschuiving in de markt willen we als 
Suselbeek kunnen invullen.” 

Online platforms.
Daarnaast ziet Franse de onlinemarkt 
voor door de timmerindustrie ge-

maakte producten de afgelopen jaren 
sterk groeien. “Online is nu al niet 
meer weg te denken. Wij denken dat 
de groei doorzet. En bij online hoort 

snelheid en een hele andere doel-
groep van zzp’ers, kleine aannemers 
en particulieren. Daar moet je ook als 
deurenfabriek je productie op inrich-
ten, de keuze om te investeren in de 
nieuwe rompenlijn heeft hier best een 
rol in gespeeld. De wereld verandert 
en wij als Suselbeek moeten mee ver-
anderen.” 

In de oude situatie kon de onderne-
ming met inzet van ambachtelijke 
perstechnieken maximaal 500 rom-
pen maken. Maar dat was dan ook 
wel het maximum. “Drie jaar geleden 
bestond de behoefte de productie van 
samengestelde deuren arbeidsvrien-
delijker te maken. Zeker nu deuren 
steeds dikker en zwaarder worden. 
Verder wilden we onder druk van de 
markt in een industrieel continu pro-
ces gaan werken om onze productie-
capaciteit een boost te geven.”

Ruimte voor uitbouw
De medio oktober geplaatste rompen-
lijn draait inmiddels en er worden we-
kelijks rompen geproduceerd. “We 
draaien nog niet volle bak. Maar met 
een capaciteit van 900-1.200 rompen  

per week is er ruimte voor uitbouw. 
We hebben de mogelijkheden gecre-
eerd om in dit segment te groeien. Op 
gebied van rompen zijn er allerlei vari-
aties mogelijk. Onbewerkte romp, 10 
millimeter rondom inkortbaar, rompen 
die rondom 100 millimeter ingekort 
kunnen worden en bewerkte rompen 
met mogelijkheden als scharnier in-
krozingen, slotkasten en glas openin-
gen; het kan allemaal. 
 

Afspraak is afspraak
De keuze van Deurenfabriek Susel-
beek is de samengestelde deuren 
snel en prijsbewust aan te bieden. 
“We zijn op zoek naar langdurige sa-
menwerking waarin constantheid de 
factor is.
Dankzij de nieuwe rompenlijn is er 
productietechnisch ruimte om de 
klant te helpen.
Met altijd voorop No Nonsens, be-
trouwbaarheid, kwaliteit, want: af-
spraak is afspraak.  

Deurenfabriek Suselbeek is sinds 1921 gevestigd in 
Sinderen (Achterhoek).

De nieuwe platenlijn is speciaal ontwikkeld voor deurrompen.

De medio oktober geplaatste rompenlijn draait inmiddels en er worden wekelijks 900 tot 
1200 rompen geproduceerd.

Om de verschuiving van hardhoutdeur naar plaatdeur op te vangen is geÏnvesteerd in een 
nieuwe platenlijn.
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HOUT CURSUSSEN 2023
O N A F H A N K E L I J K

O N D E R Z O E K

Waarom is hout het milieuvriendelijkste bouwmateriaal?
Hoe onderbouw je de keuze van hout als duurzaam bouwmateriaal 
t.o.v. beton, staal en kunststof?

15/3 &
 22/3

Voorwaarden voor houttoepassingen in grond en water
Hoe kan hout zo toegepast worden dat het zo effi  ciënt mogelijk zijn 
natuurlijke weerstand inzet tegen schimmel- en bacteriënaantasting?

12/4 &
 19/4

Uitgangspunten voor duurzame gevelbekleding
Hoe kan je risico’s in relatie tot ontwerp, materiaalgebruik, uiterlijk, 
onderhoud en levensduur inschatten en beheersen? 

24/5 &
 31/5

Voorwaarden voor duurzame houtbouw
Wat zijn de voordelen van de nieuwe houtbouwmethodes, en hoe los je 
de beperkingen ervan op om een duurzame constructie te borgen?

13/6 &
 20/6

Praktijkgerichte cursus construeren met CLT
Wat zijn de normen en (on)mogelijkheden van CLT? Hoe ontwerp je 
ermee? Waar let je op bij de uitvoering? Hoe kun je er aan rekenen?

14/6

Houtsoorten herkennen, 50 veelvoorkomende soorten
Hoe onderscheid je vele houtsoorten van elkaar o.b.v. uiterlijke 
kenmerken die bepalend zijn voor een succesvolle toepassing?

20/9 &
 27/9

MEER INFO ÉN INSCHRIJVEN: SHR.NL

SHR | Nieuwe kanaal 9E, 6709 PA Wageningen | Postbus 497, 6700 AL Wageningen
Tel: 0317-467 366 | info@shr.nl

https://shr.nl/
mailto:info@shr.nl
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volg ons ook op  

Hulpmiddelen voor de aanleg van vlonders

HECO-Schrauben heeft twee speciale schroeven ontwikkeld voor de mon-
tage van vlonderplanken.

Bij Ostermann kan de keuken-, 
meubel- en interieurbouwer kiezen 
uit een uitgebreid voorraadassorti-
ment unikanten met een mat opper-
vlak.

Kantentrend: matte unikleuren 

Hoekverbinding

De hoekverbinding van Hoffmann is een ideaal hulpmiddel voor de 
timmerman en de meubelmaker.

Blokzuigers

De VCBL-S6 in verschillende hoogtes.

Lichte spuitmachineLichte spuitmachine

HENGELO - Bij het bewerken 
van hout treden hoge krachten 
op. Veilige bevestiging van 
werkstukken is dan ook cruci-
aal. Voor alle gangbare machi-
netafels biedt Schmalz over-
eenkomstige blokzuigers, die 
ondanks hoge zijdelingse 
krachten, ruwe oppervlakken 
en gebogen contouren stevig 
klemmen. Nieuw: de S6 blok-
zuiger voor SMC machines.

Bij ongunstige omstandighe-
den zoals stof, schurende ma-
terialen en hoge krachten, 
moeten de blokzuigers het 
houten werkstuk 100 procent 
stevig vasthouden, anders 
komt de nauwkeurigheid van 
de groef, het gat of de afschui-
ning in gevaar. 
Als leverancier van opspansys-
temen voorziet Schmalz talrij-
ke houtbewerkingsmachines 
van verschillende fabrikanten 
van consolesystemen, raster-
tafels en bijpassende opspan-
systemen. Wat het verschil 
maakt, zijn de interfaces naar 

De Contractor King  
is lichter dan verge-
lijkbare modellen, 
zodat één persoon 
het apparaat 
gemakkelijk alleen 
kan bedienen en 
gebruiken

ARNHEM - HECO-Schrauben 
levert een compleet pakket 
hulpmiddelen voor het aanleg-
gen van vlonders. Centraal 
daarin staan  de roestvrijstalen 
HECO-TOPIX-plus vlonder-
schroeven, maar in het assor-
timent van de Duitse fabrikant 
zijn ook terraspads, stelvoeten, 
clippers, afstandshouders en 
plankenspanners opgenomen. 
Met deze praktische hulpmid-
delen kunnen hoveniers en 
groenvoorzieners vlonderplan-
ken snel en nauwkeurig mon-
teren. 
HECO-Schrauben heeft twee 

speciale schroeven ontwik-
keld voor de montage van 
vlonderplanken; een schroef 
met een kleine verzonken kop 
en een schroef met een kleine 
lenskop. Dankzij de speciale 
schroefpunt, de extra schroef-
draad onder de kop en de glij-
coating kunnen de vlonder-
schroeven gemakkelijk en 
snel verwerkt worden. De ge-
patenteerde schroefpunt 
grijpt zich snel vast en ver-
mindert het splijten van het 
hout. Dankzij de stijgende 
spoed van de schroefdraad 
kan de schroef snel inge-

draaid worden. De schroef-
draad onder de kop fixeert de 
vlonderplank en voorkomt 
storende kraakgeluiden bij het 
uitzetten van de planken. De 
schroef met de kleine lenskop 
verzinkt gemakkelijk in het 
hout en voorkomt dat er splin-
ters loskomen. 
 Terraspads en stelvoeten
Naast de speciale vlonder-
schroeven levert HECO-
Schrauben hulpmiddelen voor 
de montage van vlonderplan-
ken. Het assortiment bestaat 
uit terraspads, stelvoeten, af-
standshouders en planken-

spanners. Ook levert HECO 
zogenaamde afstandhouders. 
Ze zijn  in drie verschillende 
maten (3, 5 en 7 millimeter). 
De plankenspanner is een 
handig hulpmiddel bij het wer-
ken met kromgetrokken ter-
rasplanken. Het metalen ge-
reedschap is zeer robuust uit-
gevoerd en helpt bij het uitlij-
nen en fixeren van planken 
zonder dat er veel kracht ge-
zet moet worden. 

NADERE INFORMATIE 
HECO Schrauben
www.heco-schrauben.nl

NIJVERDAL - Meubels worden 
kleurrijker en oppervlakken 
matter. Ostermann presen-
teert een aantal geselecteerde 
kanten waarmee men de trend 
perfect kan realiseren. 

Op de afgelopen vakbeurzen 
was het al te zien: ontwerpers, 
plaatfabrikanten en de meu-
belindustrie kiezen steeds va-
ker voor kleurrijke, matte op-
pervlakken. De nieuwe unikleu-
ren zijn levendig(er) en qua 
kleurwaarde iets donkerder 
dan de pasteltinten die tot nu 
toe veelgevraagd waren. Ze 
hebben ook minder glans en 
helderheid. Hierdoor krijgen 
kleurrijke meubelen een rusti-
ge, nuchtere uitstraling en zijn 
uitermate geschikt om te com-
bineren met hout of steen. Om 
de keuken-, meubel- en interi-
eurbouwer te inspireren, heb-
ben de experts van Ostermann 
vijf matte unikanten geselec-

UDEN - Nieuw in het assorti-
ment van Wiltec, specialist op 
het gebied van Industrie & 
Spuiterijtechniek: de Contrac-
tor King. Deze spuitmachine is 
lichter dan vergelijkbare mo-
dellen, zodat één persoon het 
apparaat gemakkelijk alleen 
kan bedienen en gebruiken. De 
Contractor King, uit de lijn van 
luchtaangedreven spuitmachi-
nes, is de perfecte aanvulling 
op het gereedschap van elke 
aannemer.
De duurzame Contractor King-
spuittoestellen zijn perfect 
voor waterdicht en brandwe-
rend maken en het aanbren-
gen van beschermende coa-
tings met hoog volume en 
hoge druk, omdat ze het aller-
beste in gemak en toegevoeg-
de waarde voor elke aannemer 
bieden. De spuitmachine geeft 
een superieure afwerking zon-
der pulsaties, is gemakkelijk te 
verplaatsen en te vervoeren, is 
eenvoudig in onderhoud en 
werkt comfortabel.
Deze spuitmachine is meer 
dan 45 kilogram lichter dan 
vergelijkbare modellen voor 
gemakkelijke bediening door 

één persoon en heeft een ver-
chroomd, gelast stalen frame 
voor jarenlang gebruik. De ge-
integreerde hijspunten zorgen 
voor gemakkelijke positione-
ring op elke werklocatie en de 
lekbestendige banden zijn be-

stand tegen vuil op de werk-
vloer voor maximaal gemak.

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

DRACHTEN - Supermakkelijk, supersnel, superstrak. Zo prijs Rehomy de unieke hoekverbin-
ding van Hoffmann aan. 
De hoekverbinding van Hoffmann is een ideaal hulpmiddel voor de timmerman en de meu-
belmaker. Het levert hem behoorlijk wat tijdwinst op. Kwestie van frezen, klikken en de hoek-
verbinding kan aangebracht worden.
Op rehomy.com/wig is een demofilm te zien. 

NADERE INFORMATIE:
Rehomy
Telefoon: 0512- 525 090
www,rehomy.com

teerd en geven voor de verwer-
king enkele praktische toepas-
singsvoorbeelden.. 

Kantenhighlights. Mat en 
kleurrijk. 
Voor kleurrijke meubelen met 
verfijnde, gemoedelijke uitstra-
ling beveelt Ostermann de kan-
ten ‘Giallo Kashmir’, ‘Native 
Pink’, ‘Spice Red’, ‘Dark Eme-
rald’ en ‘Navy Blue’ aan. Door 
de gedempte kleur stralen ze, 
in vergelijking met glanzende 
of lichte unikleuren, meer 
warmte en comfort uit. Deze 
optiek wordt extra versterkt 
door het matte oppervlak. 
Aangezien alle kanten een ver-
gelijkbare glansgraad en kleu-
rintensiteit hebben, kunnen ze 
bovendien perfect met elkaar 
worden gecombineerd. De ge-
noemde kanten zijn, zoals alle 
kanten van Ostermann, in de 
afmetingen 23, 33, 43 en 100 x 
1 millimeter direct uit voorraad 

leverbaar. Alle voor 16.00 uur 
bestelde voorraadartikelen, 
worden nog dezelfde dag ver-
stuurd.

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

de machinetafel, die variëren 
afhankelijk van de fabrikant. 
De VCBL-S6 blokzuigerserie 
voor SCM-machines is één 
van de nieuwste aanwinsten 
binnen het uitgebreide assorti-
ment. De robuuste basisbehui-
zing is gemaakt van een speci-
ale kunststof, die is aangepast 
aan de consoles van SCM’s 
Morbidelli machines. Afhanke-
lijk van de variant is op deze 
basis nog een zuigplaat ge-
monteerd, die de gebruiker in 
stappen van 15 graden in de 
houder kan steken en met een 
klemhendel kan fixeren. Plug-
in zuigplaten en gereedschap-
sloze bevestiging verkorten de 
insteltijden. Alle versies zijn 
uitgerust met een aanraakven-
tiel dat het vacuüm automa-
tisch activeert zodra het in 
aanraking komt met een 
werkstuk. Daarnaast is er een 
NFC-tag (Near Field Commu-
nication) geïntegreerd, die 
door de gebruiker met bijvoor-
beeld een mobiele telefoon 
kan worden uitgelezen. Hier-
door heeft de operator alle re-

levante productgegevens bin-
nen handbereik – het bestel-
len van reserveonderdelen 
wordt zo minder foutgevoelig. 
Een zuigplaat met membraan 
vormt de interface naar het 
werkstuk en beschermt de 
blokzuiger tegen binnendrin-
gende spanen.  Het elasto-
meer zorgt voor een optimale 
afdichting en kan bij slijtage 
snel worden vervangen.

De VCBL-S6 serie is verkrijg-
baar in verschillende afmetin-
gen en werkhoogtes met flexi-
bele zuigplaten voor verschil-
lende houtbewerkingstoepas-
singen. Ze klemmen gebogen 
contouren net zo stevig vast 
als ruwe oppervlakken en zijn 
ook bestand tegen hoge zij-
waartse krachten. Dit maakt 
de opspansystemen net zo 
flexibel als de machines waar-
voor ze zijn ontwikkeld.

NADERE INFORMATIE:
Schmaltz Benelux
Telefoon: 074 – 255 57 57 
www.schmalz.com

mailto:dehoutkrant@hetnet.nl
mailto:gerrit@uitgeverijgelderland.nl
mailto:dehoutkrant@hetnet.nl
https://www.ostermann.eu/
https://www.heco-schrauben.nl/
https://www.wiltec.nl/
https://rehomy.com/wig
https://rehomy.com/
https://www.schmalz.com/
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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
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