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Innovatief van Foreco

Uw partner voor de 
grond-, weg-, en waterbouw 

GWW-hout

•	 15.000 M³ in voorraad

•	 Vakmanschap

•	 Betrouwbaarheid

•	 Concurrerend prijsniveau

•	 Oplossingsgericht meedenken

•	 Totaalleverancier
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Partner voor GWW-sector
Wij zijn sinds 1983 actief als 
innovatieve en vakkundige speler in 

de houtsector. In Dalfsen ontwikkelen, 
produceren en verhandelen we 

houtproducten voor de professionele 
markt.  Voor de GWW leveren we als 

totaalleverancier toegevoegde waarde op 
basis van vakkennis en een voorraad van meer 

dan 15.000 m3. In samenwerking met zagerijen over 
de gehele wereld garanderen wij een continue aanvoer 

van naaldhout, loofhout en (tropisch) hardhout uit duurzaam    
                    beheerde bossen.

GWW-hout van Foreco, partner met voorraad en bewerking

Levering uit groot 
assortiment

In Dalfsen houden wij een ruime 
voorraad van houtproducten in 
gangbare afmetingen en houtsoorten 
met zowel FSC® als PEFC™  
certificaat. Naast tropisch hardhout 
houden we diverse Europese 
soorten zoals Kastanje, Robinia, Eiken, 
Douglas, Cloeziana, Vuren, Grenen en 
Lariks. op voorraad Ook bieden wij 
ruime mogelijkheden voor bewerking 
en montage van zowel rondhout als 
bezaagd hout.

Hout voor GWW-toepassingen
Van oudsher zijn de waterwegen in Nederland voorzien van talloze 
houttoepassingen. Beschoeiing van damwand, schotten of een palenrij, 
golfbrekers, remmingswerken, aanlegsteigers en jachthavenpalen. Foreco 
levert daar al decennia lang een bijdrage aan, in naaldhout, loofhout en 
(tropisch) hardhout, in losse delen of in kant-en-klare elementen.
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van Foreco, partner met voorraad en bewerking

Logistieke oplossingen
Wij garanderen met onze eigen voorraad altijd snelle leveringen door 
een continue aanvoer. In samenwerking met onze logistieke partners 
kunnen wij maatwerk oplossingen leveren voor iedere gewenste locatie 
in Nederland, Duitsland en België. Daarnaast bieden wij op basis van 
nauwe samenwerking met zagerijen optimale logistieke oplossingen 
voor alle houtsoorten. Met directe leveringen kunnen de kosten voor 
opslag en transport tot een minimum worden beperkt. 

Vlonder- en steigerhout
Voor de bouw van robuuste steigers en vlonders bieden wij hardhout 
producten en dekdelen in WaxedWood® en NobelWood®. Met 
verschillende profielen, diverse maatvoeringen en optie tot safegrip 
leveren wij een totaalpakket voor de inrichting van havens en 
buitenterreinen. 

Timmer- en schaaf-
werkzaamheden

In onze werkplaats produceren wij 
schotten in alle gewenste 
afmetingen. Daarnaast worden er in 
Dalfsen ecoschotten geproduceerd, 
een slimme combinatie van hardhout 
en naaldhout. Desgewenst wordt 
een waterdoorlatend, zandkerend 
kunststofweefsel aangebracht. Met 
onze eigen machinepark verzorgen 
wij schaafwerk en bewerkingen zoals 
boren, liplassen etc.



Cloeziana snelgroeiend 
plantage hardhout
Door de hoge natuurlijke 
duurzaamheid van Cloeziana in 
zowel grond- als watertoepassingen, 
is het een uitstekend alternatief 
voor andere (sub-)tropische 
hardhoutsoorten, staal en kunststof. 
Producten van Cloeziana voldoen aan 
de eisen van duurzaamheidsklasse I. 
Daarnaast is het ook bestendig tegen 
paalworm en daarmee geschikt voor 
toepassing in zout en brak water.

van Foreco, partner in hardhout én naaldhout
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GWW-hout

Tropisch hardhout
Ons assortiment tropische 
hardhoutsoorten is uitermate geschikt 

voor alle GWW oplossingen. Hardhout 
voldoet aan duurzaamheidsklasse I en/

of II.Een selectie van hardhout met een 
hoge natuurlijke duurzaamheid is uitermate 

geschikt voor gebruik in contact met water. 
Met producten uit duurzaam beheerde bossen 

bieden we perspectief voor het behoud en beheer 
van natuur op diverse plaatsen in de wereld. Door een 

divers aanbod bieden we de mogelijkheid om optimaal           
                gebruik te maken van de verschillende alternatieve houtsoorten.

Europees Naaldhout
Voor de GWW-sector verzorgen wij levering van diverse naaldhout producten. 
Grenen, lariks en vuren zijn geschikt als materiaal voor waterbouw. Europees 
naaldhout kan voldoen aan duurzaamheidsklasse II en/of III. Gefreesde palen 
worden ook veelvuldig toegepast in combinatie met andere materialen 
waaronder kunststof damwanden. Voor schors palen verzorgen wij waar 
mogelijk directe levering. De kosten en milieubelasting van transport worden 
tot een minimum beperkt en daarmee zijn wij zeer kosteneffectief. Op ons 
terrein in Dalfsen is een eigen schilbedrijf en een zagerij voor specifieke 
afmetingen en maatwerk.



van Foreco, partner in hardhout én naaldhout

Robinia
Ons aanbod van hoogwaardige Robinia producten levert uitgebreide 
mogelijkheden voor toepassing van hout uit Europese bossen. Van 
nature heeft deze houtsoort een hoge duurzaamheid en is zeer 
geschikt voor toepassingen in de GWW sector. Het kernhout 
van Robinia voldoet aan een hoge duurzaamheidsklasse I en/of II. 
Eventueel kan Robinia rondhout geschikt worden gemaakt voor 
hoogwaardige toepassingen zoals speeltoestellen. Daarvoor kunnen 
we geschuurd materiaal leveren. 
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Rondhoutbewerking en 
zaagwerkzaamheden
Op onze eigen locatie verzorgen wij 
de bewerking van rondhout zoals 
schillen en zagen waardoor wij flexibel 
en snel kunnen inspelen op uw vraag. 
Met onze bewerkingsmogelijkheden 
bieden wij maatwerk zodat ook
inlands hout toegepast kan worden. 

Kastanje
Geschilde kastanje palen behouden hun natuurlijke karakter en 
kunnen direct verwerkt worden in afrasteringen en andere GWW 
toepassingen. Daarnaast leveren wij Engels hekwerk met gekloofde 
latten die aan elkaar gevlochten zijn met stevig ijzerdraad. Kastanje 
heeft duurzaamheidsklasse II en/of III.

Eiken
Met Europees eiken bieden wij een sterke duurzame 
houtsoort die zich goed laat bewerken. Mede door 
de natuurlijke uitstraling is het erg geschikt 
voor diverse toepassingen in de leefomgeving. 
Daarnaast wordt eikenhout in toenemende 
mate gebruikt in de GWW sector. Europees 
eikenhout voldoet aan duurzaamheidsklasse 
II en/of III.



TwinWood® 
damwanden en palen

Met nieuwe oplossingen bieden wij 
een alternatief voor steeds 
schaarsere en duurdere hardhout 
producten. TwinWood® is een 
samengestelde damwand, bestaande 
uit vurenhout voor het 
onderwatergedeelte en hardhout 
voor het bovenste deel. Middels een 
hoogwaardige vingerlas worden beide 
delen met elkaar verbonden. De 
sterkte staat toe dat een 
damwandconstructie op dezelfde 
wijze kan worden berekend als een 
volledig vurenhouten damwand. 
TwinWood® heeft een hoge buig-
sterkte met sterkteklasse C18. 
Steigerpalen zijn eveneens als 
TwinWood®-product leverbaar. Voor 
TwinWood® beschikt Foreco over 
een Eurocor garantiecertificaat.  

van Foreco, partner in innovatieve producten
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Buitenleven
Foreco is een grote aanbieder van 
tuintimmerhout in Nederland. Met 

een veelzijdig aanbod van duurzaam 
constructiehout leveren wij producten voor 

professionals, zowel zakelijk als particulier. 
Een combinatie van balk- en plankhout 

inclusief bijpassend gaas, hang- en sluitwerk en 
bevestigingsmiddelen sluit aan bij de wensen van 

timmerlieden en hoveniers. Een ruim assortiment van 
geïmpregneerd tuin- en timmerhout biedt mogelijkheden 

voor diverse constructieve oplossingen. Daarnaast bieden wij 
specifieke oplossingen voor gebruik in de openbare ruimte en de paardensport.

KOMO®

Voor de borging van de kwaliteit van onze producten voeren wij diverse KOMO-
certificaten. Hierbij wordt door een onafhankelijke keurende instantie toegezien 
op de kwaliteitshandhaving. Tevens voldoet Foreco aan de eisen van CE-markering. 
Hiermee geven wij aan dat het product voldoet aan de essentiële vereisten op het 
gebied van veiligheid, gezondheid en milieu van de betreffende richtlijnen.



van Foreco, partner in innovatieve producten

NobelWood®, geschikt 
voor iedere toepassing

Het hout word in een vacuüm druk 
installatie door-en-door geïmpregneerd. 
Hierdoor kan het hout zonder 
problemen worden bewerkt zodat het 
geschikt is voor de juiste toepassing. 
NobelWood® voldoet aan de eisen van 
duurzaamheidsklasse I. In de jachthaven 
van Aalsmeer is NobelWood®  toegepast 
voor de bouw van een stijger. 
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Hout met PEFCTM- of FSC®-certificaat
De basis voor ons GWW-hout is hout dat afkomstig is uit 
duurzaam beheerde bossen met PEFC™- of FSC®-
certificaat. Daarmee zijn de GWW-producten 
belangrijke hergroeibare materialen voor het 
beheer van onze waterwegen en de inrichting 
van ons landschap.

Innovatie in de GWW met NobelWood®

Naast de gangbare houtsoorten en slimme toepassingen zoals TwinWood® 
leveren wij ook in de GWW sector NobelWood® producten. Op basis 
van nieuwe technologie wordt snelgroeiend dennenhout tot in de kern 
gemodificeerd met 
biopolymeren. Na 
droging versterken 
en verduurzamen 
de biopolymeren de 
houtcelwanden. Het 
vormt hierdoor een 
alternatief voor 
tropisch hardhout.
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Werken met hout, duurzaam bouwen!
Hout past in de gedachte van Duurzaam Bouwen. 
Hout uit duurzaam beheerde bossen met een 
FSC®- of PEFC–certificaat is een gewaarborgd 
bouwmateriaal om op duurzame wijze 
bouwprojecten te ondernemen. Foreco helpt u 
daarbij met een breed scala aan producten. Vanaf 
de waterkant met een degelijke beschoeiing, tot 
een prachtige gevel hoog boven het maaiveld. 
Wij koppelen de vernieuwbare grondstof hout 
aan innovatieve technologie om de toepassing 
van hout te verbreden. Wij staan voor sterke 
merken , geschikt voor hoogwaardige en mooie 
toepassingen in de bouw. Foreco produceert 
duurzaam en schoon, met waarborging voor de 
kwaliteit. Dat bewijst zich middels certificaten, 
maar projectgarantie is ook mogelijk. De natuur 
zorgt voor vernieuwbare grondstof, wij verstaan 
het vak om het goed en duurzaam toe te passen!

www.foreco.nl

Cloeziana TwinWood®

SoundWood® Hekwerk & Landscaping

IJREKA SPEELTOESTELLEN

•	 Gecertificeerde	speeltoestellen
•	 Lange	levensduur
•	 Gunstig	in	prijs
•	 Specialist	in	maatwerk
•	 Ontwerp	van	complete	

speelomgevingen
•	 Spelen	staat	voorop

Innovatief	van	ForecoInnovatief	van	Foreco

IJreka speeltoestellenForeco Houtconstructies
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