
Integrale ketensamenwerking aan de gevel Totaaloplossing voor houten gevelprojecten

Milieuwinst
•	 Producten met DUBOkeur
•	 Volgens KOMO
•	 Uit duurzaam beheerde bossen

Brandveilig
•	 Getest op Euroklasse B
•	 Volgens CE-markering
•	 Conform bouwbesluit 2012

Kleurbehoud
•	 Brandveilige coating
•	 Kleurregistratiesysteem
•	 Behoud esthetiek

Serviceverlening
•	 Prestatiecontract
•	 Waarborging bij de SGVH
•	 Ontzorging

Natuurlijk kapitaal
•	 Vastlegging CO2

•	 Biobased materialen
•	 Bevordert biodiversiteit

Plan Wood®
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Onze filosofie Waarom Plan@Wood

Verbeterde inzet van natuurlijk kapitaal
Plan@Wood biedt een totaalconcept voor 
houten gevels door optimaal gebruik van hout 
voor gevelbekleding. Verschillende houtsoorten, 
verduurzaming, brandvertraging en afwerking 
bieden ruimte voor maatwerkoplossingen. Hout 
biedt veel waarde als materiaal voor de gevel door 
de diversiteit en bewerkingsmogelijkheden. Naast 
de natuurlijke eigenschappen biedt het daardoor 
ook economische waarde aan onze bossen. 

Product, montage, onderhoud en 
hergebruik
Plan@Wood combineert de ontwikkeling van 
oplossingen voor producten, montage, onderhoud 
en hergebruik. Productontwikkeling, een goed 
ontwerp en een optimaal onderhoudsplan zijn 
volledig op elkaar afgestemd voor een maximale 
prestatie. Reguliere inspectie op basis van 
onderhoudsvoorschriften borgen de gewenste 
uitstraling en de brandveiligheid van gemonteerde 
producten. Een terugnamemogelijkheid borgt de 
verwerking van het hout na de levensfase van de 
gevel of het gebouw.

Milieuwinst, blijvend brandveilig, 
kleurbehoud en serviceverlening
Plan@Wood biedt een zorgeloze oplossing voor 
het toepassen van houten gevels. Afstemming 
van product, montage, onderhoud en hergebruik 
zorgen voor een zo laag mogelijke milieubelasting. 
De koppeling van onderhoud aan het gewenste 
product zal zorgen voor kleurbehoud en borging 
van veiligheid en kosten. 

Gezamelijke inzet voor prestatie van 
houten gevels
Plan@Wood combineert alle benodigde elementen 
voor een zorgeloze houten gevel door samenwerking 
met ketenpartners.
•	 Levering en montage van hoogwaardige 

houtproducten wordt verzorgd door Foreco.
•	 Bescherming van hout tegen schimmels, insecten 

en brand is de specialisatie van Arch Timber 
Protection.

•	 Applicatie van verfproducten en het onderhoud. 
worden verzorgd door Lenferink MVA.  

•	 Hoogwaardige en veilige coatings worden geleverd 
door Drywood Coatings.

•	 De projectcontracten worden geborgd door 
Stichting Garantie Verlening Veredeld    
Hout (SGVH).
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Bij Plan@Wood kunt u kiezen tussen vier pakketten 
welke zijn opgebouwd uit het product, de montage, het 
onderhoud en hergebruik. U kiest zelf voor het pakket 
van uw voorkeur voor een houten gevel zonder zorgen 
in de toekomst. 
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Waarom Plan@Wood

De garantie ten aanzien van milieuwinst wordt geborgd door het vastleggen van de 
producteigenschappen aan de hand van duurzaam bosbeheer en LCA scores. Op basis 
van gegevens over houtgebruik, behandeling en onderhoud biedt Plan@Wood verbeterde 
prestaties op milieugebied. Dit wordt o.a. bewezen middels een DUBOkeur waarin staat 
dat onze houtproducten goed scoren in vergelijking met alternatieve gevelbekledingen. 

De garantie ten aanzien van brandveiligheid wordt geborgd door het vastleggen van product 
en	onderhoud	specificaties	in	een	prestatiecontract.	Door	middel	van	Single	Burning	Item	
(SBI)	testen	is	er	bewezen	dat	er,	ook	mét	een	coating	voldaan	wordt	aan	Euroklasse	B.	
Hiervoor is een CE-markering beschikbaar en voldoet het aan het bouwbesluit 2012. 

De garantie ten aanzien van kleurbehoud wordt geborgd door het vastleggen van product- 
en	 onderhoudsspecificaties	 in	 een	 prestatiecontract	 en	 onderhoudsplan.	 Onderhoud	
volgens de voorschriften biedt garantie voor de kleur van de houten gevel waarbij kwaliteit, 
esthetiek	 en	 veiligheid	 behouden	 blijven.	 In	 het	 digitale	 systeem	 is	 de	 kleurregistratie	
geïntegreerd	zodat	benodigde	informatie	over	specifieke	projecten	altijd	beschikbaar	is.

De garantie ten aanzien van serviceverlening wordt geborgd door het vastleggen van 
product-	en	onderhoudsspecificaties	in	een	prestatiecontract.	Alle	schakels	in	de	keten	van	
ontwerp, houthandel, houtbescherming, coating, montage tot onderhoud, werken samen om 
u een optimale oplossing bieden. De onafhankelijke SGVH staat borg voor deze contracten 
waardoor u als klant totaal ontzorgd wordt, onder alle omstandigheden. 

De garantie ten aanzien van natuurlijk kapitaal wordt geborgd door het vastleggen van CO2 
opslag, gebruik van biobased en/of hergroeibare materialen, hergebruik en biodiversiteit. 
Doelstellingen worden geformuleerd op gebruik van verschillende houtsoorten en 
ontwikkeling van cascaderingsmogelijkheden. Daarnaast is er gelegenheid om een koppeling 
te maken met initiatieven voor natuurbehoud zoals REDD+. 

Kleurbehoud - aansluitend op kleurenkaart en bemonstering

Brandveiligheid - aansluitend op CE-markering en/of bouwbesluit 2012

Milieuwinst - aansluitend op LCA-bepalingen opgenomen in bouwbesluit 2012

Serviceverlening - aansluitend op montagevoorschriften en SGVH garantie

Natuurlijk Kapitaal - Aansluitend op doelstellingen binnen Platform BEE
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Hout & coating Ontwerp & montage

Houtkeuze
De basis voor Plan@Wood is naaldhout uit 
duurzaam beheerde bossen. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt	van	certificaten	zoals	FSC® of PEFC 
certificering.	Keuze	voor	een	houtsoort	wordt	
gemaakt op basis van de eisen ten aanzien van 
uitstraling, levensduur, onderhoud en prijs. Naast 
het juiste uitgangsmateriaal wordt gezocht naar 
een	optimale	bewerking	en	profilering.

Houtbehandeling
Met een vacuüm druk impregnering wordt het 
hout verduurzaamd of brandvertragend behandeld. 
Het verduurzaamde product WaxedWood 
biedt bescherming tegen biologische aantasting 
én	verbetert	krimp-	en	zwelgedrag.	Het	
brandvertragend behandelde product SafeWood 
biedt bescherming bij brand. Beide producten 
voldoen aan de eisen voor DUBOkeur in de 
toepassing van gevelbekleding.

Houtcoating
Met een coating wordt het hout voorzien van een 
beschermende laag in een gewenste kleur. Voor 
verbeterde hechting van de verf wordt gewerkt 
met	fijn	bezaagde	materialen	en	een	optimale	
profilering.	Plan@Wood	voldoet	aan	nieuwe	eisen	
ten aanzien van brandveiligheid, zoals gesteld 
binnen het bouwbesluit en de CE-markering. 
Hierbij wordt rekening gehouden met de effecten 
van de coating op het brandgedrag. Deze eisen 
gelden zowel voor afwerking als onderhoud.

Firestain biedt kleur en bescherming voor SafeWood. 
Door de combinatie van kleur en bescherming is er 
sprake van een indicator voor de brandveiligheid. 
Een beschadigde coating kan een risico voor 
brandveiligheid zichtbaar maken. De unieke 
formulering van Firestain maakt het geschikt als 
afwerking van brandvertragend behandeld hout. Dit 
verfsysteem draagt bij aan het behalen en behouden 
van de gewenste brandveiligheidseisen. Plan@Wood 
voldoet hiermee aan de eisen voor brandveiligheid 
gedurende de gehele levensduur van een project.

“Veiligheid onstaat door een combinatie van 
behandeling en de juiste coating”

WaxedWood ®

Verduurzaamd hout met een waterwerende 
werking

SafeWood ®

Brandvertragend behandeld hout voor veilige 
toepassing van hout

Woodstain biedt diverse kleurmogelijkheden 
voor WaxedWood in een aantal standaardkleuren 
en kleuren op projectbasis. De waterwerende 
eigenschappen van WaxedWood zorgen voor een 
verbeterde verfhechting en het tegengaan van 
vochtdoorslag. Dit zorgt voor een vermindering 
van het verfgebruik en vermindering van de 
onderhoudsbehoefte.

Product totaal pakket (concept I)
De combinatie van het juiste hout, behandeling 
en coating leveren een totaal product dat garant 
staat voor kwaliteit en zekerheid. De montage, het 
onderhoud en mogelijkheden voor hergebruik zijn 
geen onderdeel van dit pakket.

De verhitting
Door verhitting ontstaan brandbare houtgassen.

Het brandvertragingsproces
Neutraliserende stoffen binden de houtgassen.

Het resultaat
Er ontstaat een afschermende koollaag.
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Hout & coating Ontwerp & montage

Brandveiligheid
Het	profiel,	de	folie	en	de	detaillering	hebben	
een rol in de brandveiligheid van de houten gevel. 
Het is daarom van groot belang dit volgens de 
voorschriften te monteren en te controleren. Bij de 
SBI	test	is	het	hout	in	de	specifieke	toepassing	van	
gevelbekleding getest op onder meer de hitteafgifte, 
de vlamuitbreiding, de afgifte van gevaarlijke stoffen 
en de rookontwikkeling. De proef is bedoeld om 
materialen te beoordelen in hun ‘end use condition’, 
conform EN 13823. 

Gewaarborgde garantieverlening bij SGVH
Voor Plan@Wood wordt de garantie vastgelegd 
bij de SGVH. Deze verleent projectgaranties met 
harde voorwaarden ten bate van de eigenaar van het 
gegarandeerde project. Een belangrijke voorwaarde is 
de controle namens de stichting bij oplevering van het 
project op een correct verwerking van de producten.

Houtbewerking
Het is mogelijk gevelbekleding horizontaal of 
verticaal toe te passen welke beide geschikt zijn 
mits	het	juiste	profiel	wordt	gekozen.	Door	zagen	
en schaven is een grote variatie in afmetingen en 
profielen	leverbaar.	Door	bewerking	van	het	hout	
met	ronde	hoeken	en	een	fijnbezaagd	oppervlak	is	
de hechting van de coating optimaal. 

Houtbemonstering
Ter beoordeling van het uiterlijk van het product 
na afwerking is het raadzaam een proefmonster 
aan te vragen. De kleurenkaart van Foreco geeft 
een keuze van ruim 80 kleuren waar uit gekozen 
kan worden. Integratie	met	het	digitale	systeem	
zorgt voor een kleurregistratie waardoor altijd de 
benodigde	informatie	over	specifieke	projecten	
beschikbaar is.

Houtmontage
Plan@Wood gevels worden gemonteerd 
volgens de voorschriften van “Gevelbekleding 
van massief hout” van Foreco. Naar gelang de 
achterconstructie wordt een waterkerende, 
dampdoorlatende en eventueel brandvertragende 
folie aangebracht. Het juiste regelwerk wordt 
uitgekozen waarna het hout op de correcte manier 
wordt bevestigd. Een juiste detaillering zorgt 
voor voldoende afwatering en ventilatie zodat de 
kwaliteit en esthetiek van het hout behouden blijft. 

SBI test conform EN 13823

Bemonstering volgens de kleurenkaart

Montage totaal pakket (concept II)
De combinatie van het juiste product, detaillering 
en montage bieden een totale houten gevel die 
garant staat voor een passende afwerking. Het 
onderhoud en mogelijkheden voor hergebruik zijn 
geen onderdeel van dit pakket.

“SafeWood en Firestain bieden met     
diverse houtsoorten mogelijkheden voor 
Euroklasse B”
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Onderhoud & hergebruik Samenvatting

Onderhoud Totaal Pakket (concept III)
De combinatie van het juiste product, montage 
en onderhoud bieden een houten gevel met 
blijvende garantie voor een mooie uitstraling en 
veiligheid. Mogelijkheden voor hergebruik zijn geen 
onderdeel van dit pakket.

Uniforme uitstraling tegen lagere kosten
Door onderhoud te koppelen aan de product-
levering en montage is het mogelijk de gewenste 
uitstraling te borgen. Gedurende de gehele levens-
cyclus levert Plan@Wood een betere milieupres-
tatie door optimale afstemming van onderhouds-
activiteiten voor de houten gevelbekleding. 

Blijvend brandveilig
Omdat het brandgedrag afhankelijk is van de 
brandvertragende behandeling in combinatie 
met de coating, moet het onderhoud gekoppeld 
worden aan de betreffende product levering. Door 
juiste registratie en productkeuze worden fouten 
voorkomen, waardoor de veiligheid ook gedurende 
de gebruiksfase van het project geborgd wordt.

Kostenbesparend op lange termijn
Een juiste afstemming tussen de geleverde 
producten en het onderhoud zorgt voor een 
betere verhouding tussen prijs en kwaliteit. Met 
een op maat vormgegeven onderhoudsplan kan 
een goede balans worden vormgegeven tussen 
veiligheid, esthetiek en kwaliteit ten opzichte van 
de kosten. Op de lange termijn worden kosten 
bespaard door verdeelde onderhoudsactiviteiten.

“Een goed onderhouden gevel zorgt voor een 
harmonieuze uitstraling en een hoge kwaliteit”

Hergebruik
Voor een volledig circulair concept bieden we een 
volledige aanpak voor de houten gevel. Hergebruik 
van het hout wordt gestimuleerd door het te 
demonteren en een herbestemming te geven. De 
duurzaamheid van het hout wordt hierdoor optimaal 
benut en het verlaagt de CO2 voetprint. 

Versnipperde uitstraling door verschillende tijdsintervallen van onderhoud

Tijd

Ko
st

en

Plan@Wood

Regelmatig 
onderhoud

Traditioneel

Kosten van onderhoud uitgezet tegen de tijd. 
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Onderhoud & hergebruik Samenvatting

Product
Kwaliteitshout van het label WaxedWood (verduurzaamd hout 
met waterafstotende werking) of SafeWood (waterdampbestendig 
brandvertragend hout). 

    

Keuze uit verschillende kleuren door een coating met Woodstain of de 
brandvertragende coating Firestain.     

Montage
Er wordt een ontwerp en detaillering gemaakt voor uw gevel.

   
Uw gevel wordt gemonteerd volgens de voorschriften van 
‘Gevelbekleding van massief hout’ van Foreco.    

Onderhoud
U	ontvangt	een	specifiek	onderhoudsplan	voor	uw	gevel.

   
Na een jaar wordt er een inspectie uitgevoerd met een vrijblijvend 
advies.  

  

Het onderhoudsplan wordt uitgevoerd voor een blijvende mooie 
uitstraling van uw houten gevel   

Hergebruik
Hergebruik van uw houten gevel wordt gestimuleerd door het te 
demonteren en het hout een herbestemming te geven.  

Garantie
Na een inspectie wordt er een projectgarantie afgegeven welke is 
ondergebracht bij de onafhankelijke SGVH.     

U ontvangt een prachtige houten gevel welke middels een 
prestatiecontract gewaarborgd wordt.     

Keuzepakketten
Plan@Wood biedt een totaal concept voor uw houten gevel dat ontwikkeld is in samenwerking met 
verschillende partners. Vergelijkbaar met de concepten van houten kozijnen binnen de KVT kunt u bij 
Plan@Wood	ook	kiezen	tussen	vier	pakketten.	De	gevel	concepten	I,	II,	III	en	IV	bieden	een	steeds	completer	
gevelelement. Plan@Wood pakketten zijn opgebouwd uit het product, montage, onderhoud en hergebruik. 

Hergebruik Totaal Pakket (concept IV)
De combinatie van het juiste product, montage, 
onderhoud en hergebruik bieden een volledige 
aanpak voor houten gevels. Hiermee ontstaat een 
volledig circulair concept.
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Integrale ketensamenwerking aan de gevel

Lenferink MVA
Uw partner voor 
schilderapplicatie en 
onderhoud

Foreco Dalfsen BV
Uw parter in 
houtspecialisatie

Arch Timber Protection
Uw partner voor 
houtbescherming

Drywood Coatings BV
Uw partner voor 
verfsystemen op hout

Totaaloplossing voor houten gevelprojecten

Foreco Houtconstructies
Uw partner voor montage 
van houten gevels

Stichting Garantieverlening 
Veredeld Hout
Uw partner voor 
onafhankelijke garanties 

Dalmsholterweg 5       7722 KJ Dalfsen       Postbus 73       7720 AB Dalfsen       Telefoon +31 529 43 15 48       Fax +31 529 43 21 98       info@foreco.nl       www.foreco.nl
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