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Het rood-witte baken
van Roeselare

| INDUSTRIE | GEVELPANELEN |
Vlak bij de op- en afrit Roeselare-Haven op de E403 vormt het nieuwe, rood-witte hoogbouwmagazijn van snackfoodproducent
Poco Loco een herkenningspunt voor menig automobilist. Een ‘grijze doos’ was geen optie voor de bouwheer, hij ging voor een
hoogbouw met een uitgesproken esthetisch surplus. Door middel van horizontale gevelpanelen werd een visueel dynamisch
blokkenspel gecreëerd.

Poco Loco werd opgericht in 1994 en is gespecialiseerd in Tex-Mex-producten: tortillachips en -wraps, taco shells, sauzen, dips
en dinnerkits. Inmiddels zijn er in Roeselare twee productiesites en een hoogbouwmagazijn. Ook in Milton Keynes (UK) is er
een productiesite. Sinds 2010 maakt het
bedrijf deel uit van de Finse Paulig Group.
Als Vlaams verankerd bedrijf opereert Poco
Loco in een internationale context: 96%
van alles wat in Roeselare wordt gemaakt
is voor het buitenland bestemd. Tot voor
kort werden al deze producten vanuit Roeselare naar vier depots in Vlaanderen getransporteerd om van daaruit te vertrekken
naar de klanten. Een nieuw volautomatisch
hoogbouwmagazijn zorgt er nu voor dat de
distributieactiviteiten en de aanvoer van

grondstoffen grotendeels lokaal kan worden
gecentraliseerd.

GETRAPTE VORM
Aan de overkant van de huidige productiesite, op de hoek van de Rumbeeksegravier
en de Pildersweg, kon Poco Loco een braakliggend terrein van 7 ha verwerven voor de
uitbreiding van zijn opslagfaciliteiten. Hier
werden een hoogbouwmagazijn en een voorliggend lager docking/pickinggebouw in een
getrapte vorm gerealiseerd.
“Met de firma Logflow werd in eerste instantie een specialist inzake logistieke optimalisatie onder de arm genomen om de
capaciteit en de goederenbewegingen te
bestuderen (nvdr. zie kader). Op basis van
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deze studie werd Egemin geselecteerd als
partner voor de volledige automatisatie. Bureau Partners – architecten & ingenieurs
coördineerde het volledige bouwproject,
en volgde het in werffase op. Het Gentse
bureau vertaalde de wensen van de bouwheer en de automatisatiespecialisten in
een totaalplan en kapselde het geheel in
een architecturale vormentaal. Alheembouw
werd aangesproken om de volledige bouw
te realiseren”, aldus Rogier Verkarre, Supply Chain & ICT Director, namens bouwheer
Poco Loco.
Begin april 2017 was de totale vloeroppervlakte van 10.000 m2 klaar voor de opstart
van de technische inrichtingen. Inmiddels
was ook Storax, in onderaaneming van De-
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Door zijn speelse architectuur en stapelvormen geldt
het hoogbouwmagazijn
als een visitekaartje voor
het bedrijf. (foto Bureau
Partners - Exponent)

doos’ geen optie, en ging de voorkeur uit
naar een gebouw met een uitgesproken esthetisch surplus”, aldus Rogier Verkarre van
Poco Loco.

DYNAMISCH BLOKKENSPEL
“Voor de afwerking van de gevelvlakken van
het volautomatische hoogbouwmagazijn
werd gekozen voor een tweekleurenpallet
rood-wit, dat het creatieve karakter van het
bedrijf uitstraalt. Met horizontale gevelpane-

Een ‘grijze doos’ was
geen optie voor de
bouwheer.
De gevels van het hoogbouwmagazijn werden bekleed met sandwichpanelen van Kingspan Insulation.
(foto Alheembouw)

matic (Egemin), gestart met de opbouw van
de rekken die mee de gebouwstructuur voor
het hoogbouwmagazijn zouden vormen.

VISITEKAARTJE

len werd een visueel dynamisch blokkenspel
gecreëerd. Er werd tevens een lichtstudie
uitgewerkt waardoor de speelsheid van deze
gevels ook ’s nachts visueel wordt weergegeven. De voorbouw daarentegen biedt een
perfecte aansluiting op het bestaande kantoorgebouw uit 2011, dus werden voor de
gevelafwerking dezelfde zwart-wit contrasten en materialen gehanteerd. Beide gebouwen vormen daardoor een eenheid door het

terugkerende contrast van de witte betongevels met het zwarte aluminium schrijnwerk”,
aldus architect Nik Vande Maele van Bureau
Partners.

HORIZONTALE BELIJNING
Door de gevelarchitectuur wordt hier gewerkt met een horizontale belijning, terwijl
silobouw meestal voor verticale belijning
staat. De gevels van het hoogbouwmaga-

Poco Loco wou een gebouw dat als een visitekaartje voor het bedrijf kon doorgaan, en
dat door zijn speelse architectuur en stapelvormen mee vorm zou geven aan de corporate branding van het bedrijf. “Als private
label-bedrijf wil Poco Loco met dit project
ook zijn naambekendheid als werkgever in
de regio versterken. Daarom was een ‘grijze

DUURZAME INSTEEK
Een 100 m lange stalen brug
vormt de fysieke verbinding
tussen beide sites. Via automatische
transportbanen in deze brug worden de
grondstoffen vanuit het magazijn naar
de productielijnen gebracht, én de afgewerkte producten vanuit de productie
naar het magazijn. Dit spaart ongeveer
25.000 vrachtwagenbewegingen per
jaar uit, goed voor een CO2-reductie van
365 ton. – PDC

Vanaf links: Egon Braem, projectmanager Industrie bij Alheembouw, Rogier Verkarre, Supply Chain & ICT Director bij Poco Loco, en architect Nik Vande Maele van Bureau Partners. (foto PDC)
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De voorbouw sluit aan op het bestaande
kantoorgebouw uit 2011, voor de gevelafwerking
werden dezelfde zwart-wit contrasten en
materialen gehanteerd.
(foto Bureau Partners - Exponent)

zijn werden bekleed met sandwichpanelen
van Kingspan Insulation waarin een nieuwe,
brandvertragende, isolatie verwerkt is. Een
geschikte technische oplossing, conform
de FM-standaard, die zelfs als binnenschei-

ding kan worden aangewend bij een latere
aanbouw.
Niet minder belangrijk was de kleurvastheid
van de gevelpanelen die door het gebruik

Het werken in bouwteam leverde in de loop van
de uitvoering van het project optimalisaties op,
o.m. voor de afwerking van het platte dak van
het hoogbouwmagazijn. (foto Alheembouw)
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maken van een speciale plastisol coating
op termijn wordt verzekerd. De sandwichpanelen werden geplaatst door de firma Isocab Construct in onderaanneming van Dematic – het bedrijf dat de silo leverde. Alles

Porotherm Dryﬁx
Plug & Spray

Sneller, beter en
efficiënter bouwen
Wienerberger introduceert met Porotherm
Dryﬁx een baanbrekende techniek voor
bouwen met PLS lĳmstenen. Met de
Porotherm Dryﬁx extra spuitbus kan het
voortaan nog sneller, beter en efﬁciënter.

Drie maal tĳdswinst
Jelle Bekaert ziet nog voordelen: “In de overgang naar de winter kan het plots gaan vriezen
en dan worden de werken stilgelegd. Nu kan er tot -5°C verder gewerkt worden. Met warme
handschoenen natuurlĳk.”
“Bĳ de opstart moet geen lĳm meer gemaakt worden. Geen rolbakken die steeds opnieuw
gevuld moeten worden. Dat betekent een behoorlĳke tĳdswinst en ook werkcomfort. Moet er
even gepauzeerd worden, even de spuitmond reinigen met Dryfix cleaner en je doet gewoon
verder, zonder tĳdverlies. Plug & Spray…”
Aannemer Jelle Bekaert
(Algemene Bouwwerken Jelle Bekaert)

En er is nog tĳdswinst, zegt Jelle Bekaert: “Geen afwas meer op het einde van de dag en minder
materiaal op te bergen. Afwassen doen we alleen nog thuis, na het avondeten.”

Geïnteresseerd om een gecertiﬁceerde Porotherm Dryﬁx aannemer te worden? Voor meer info
contacteer ons: T 056/24 96 27, opleidingen@wienerberger.com

www.porotherm.be
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voor de verbindingsbrug kon worden vervangen door een eenvoudige, minder dure, en
esthetisch evenwaardige, oplossing, in de
vorm van sandwichpanelen van Kingspan Insulation, in een witte uitvoering”, aldus Rogier Verkarre van Poco Loco die als projectmanager eindverantwoordelijke was bij de
realisatie. Behalve de projectleider waren
bij Poco Loco ook de Facility Manager (voor
het civiele gedeelte) en de Logistics Manager (voor het technische gedeelte) nauw betrokken bij het ontwerp en de opvolging.

PLANNING & VEILIGHEID

van één jaar in deze ruimte. Op basis daarvan werden voor daken en gevelwanden bepaalde isolatiediktes vooropgesteld”, aldus
Egon Braem, projectmanager Industrie bij Alheembouw. Het platte dak werd afgewerkt
met steeldeck en rotswolisolatie, met daar
bovenop een pvc-dakdichtingsmembraan.

Bureau Partners had reeds ervaring met
middelhoge stapelbouw, dit project was het
eerste hoogbouwmagazijn “Bij dit project
waren de strakke planning, de aandacht
voor veiligheid en logistieke aspecten primordiaal. Mede hierdoor was dit een project
met een zeer complexe uitvoeringsgraad.
Elke wekelijkse werfvergadering werd opgestart met de planmatige aspecten, en de
afspraken die cruciaal waren voor de veiligheid op en rond de werf. Meestal kwamen
de bouwtechnische zaken pas een uur later aan bod. Mede daarom werd van bij de
aanvang van de werkzaamheden een veiligheidstoezichthouder (SGS) aangesteld”,
zegt architect Vande Maele.

VOORBOUW

NIET ENKEL DIEPVRIES

“Het ‘kolommenloze’ voorbouwgedeelte omvat het docking- en pickinggebouw, bijkomende kantoorruimte, en een sociaal/technisch gebouw. “Het betreft een klassieke
prefab betonbouw die REI-120 brandbestendig is en waarvan ook de tussenlagen REI120 gecompartimenteerd zijn. De gevels
werden bekleed met witte betonsandwichpanelen van Megaton waarin 10 cm isolatiemateriaal verwerkt is, en die de kwaliteit
van architectonisch beton dicht benaderen.
Voor het afwerken van de platdakstructuur
werd gebruik gemaakt van betongewelven,
rotswolisolatie en een bitumenlaag”, aldus
architect Vande Maele.

“Wijzelf waren op deze werf maximaal met
een 30-tal medewerkers aan de slag. Gezien de vele partijen betrokken bij de uitvoering, was dit een optimale bezetting. Veiligheid voor alles. Ook door het feit dat er op
deze werf tegelijkertijd heel wat (hoge en
lage) bouwkranen en machines werden ingezet”, aldus Egon Braem van Alheembouw.

De stalen brug vormt de fysieke verbinding tussen beide sites. Dit spaart ongeveer 25.000 vrachtwagenbewegingen per jaar uit. (foto Bureau Partners - Exponent)

wat te maken had met - de meer dan 900
- paalfunderingen, vloerplaat en beton werd
uitgevoerd door Alheembouw, dat ruime expertise en ervaring op het vlak van hoogbouwmagazijnen heeft.

OPTIMALISATIES
Het werken in bouwteam leverde in de loop
van de uitvoering van het project enkele optimalisaties op waardoor besparingen konden

De stalen
verbindingsbrug tussen
de productiesite en
het hoogbouwmagazijn
werd buiten de initiële
aannemingsopdracht
gelaten.

worden gerealiseerd. “Zo werden voor de afwerking van het platte dak van het hoogbouwmagazijn diverse simulaties gemaakt.
O.m. omwille van het feit dat er in deze
ruimte bepaalde Poco Loco-producten worden binnengebracht die net uit productie komen en nog een zekere restwarmte hebben.
Daarom werd een simulatie gemaakt van
het temperatuurverloop over een periode

STALEN VERBINDINGSBRUG
De realisatie van de stalen verbindingsbrug
tussen de productiesite en het hoogbouwmagazijn (zie kader) werd buiten de initiële
aannemingsopdracht gelaten. Ook hier kon
in de loop van de uitvoering van het project
een optimalisatie worden gerealiseerd. “Latere hercalculaties wezen uit dat de oorspronkelijk vooropgestelde gevelbekleding
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“Soms denkt men dat Alheembouw enkel
focust op hoogbouwmagazijnprojecten voor
diepvriesfabrikanten. Dit project bewijst dat
onze expertise en ervaring breder gaan. Ook
het hoogbouwproject dat we momenteel realiseren voor Barco in Kortrijk toont aan dat
we projecten voor andere industriële niches
aankunnen. Een pluspunt bij het uitvoeren
van hoogbouwprojecten is dat we vaak bij
dezelfde gespecialiseerde partner-bedrijven
– rekkenbouwers, integratoren… - terecht
komen. Zij kennen onze manier van werken
en wij de hunne. Dit zorgt ervoor dat we op
bepaalde bouwtechnische zaken kunnen anticiperen en het project in kwestie sneller
realiseren.” – PDC
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Deceuninck breidt
assortiment uit
| VENTILATIE & ZONWERING | RAMEN EN DEUREN |
Naast pvc-oplossingen biedt Deceuninck voortaan ook aluminium ramen en deuren (Decalu) en een nieuw gamma ventilatie en
zonwering (Tunal) aan. De productportfolio wordt uitgebreid met een nieuwe serie voor aluminium schrijnwerk.

Deceuninck heeft ook een nieuw gamma
ventilatie en zonwering voorgesteld, onder
de naam Tunal. De twee nieuwste telgen
binnen dit gamma zijn de Tunal 80 FL en
de TunalTopNeo-roosters die akoestisch uitbreidbaar zijn tot 35 DB en 39 DB. Concreet
gaat het over de akoestische ventilatieroosters TunalTopNeo DB 35 en DB 39.
“Hiervoor worden aan de standaard TunalTopNeo-roosters één of twee modules
toegevoegd om, via een speciale akoestische mousse met een opencellige structuur, omgevingsgeluiden extra te reduceren.
Tunal 80 FL is speciaal ontwikkeld voor toepassing in een schuifraam. Dit vlakke ventilatierooster, met een glasaftrek van slechts
80 mm, wordt op het glas geplaatst en is
integreerbaar in aluminium, pvc of houten
raamprofielen. Dankzij de zelfregelbare
klep, klasse P3, is deze verluchting in staat
om zonder tocht en op natuurlijke wijze verse lucht toe te voeren”, aldus Verriest.
De aluminium ramen zijn beschikbaar in
drie uitvoeringen. De Decalu Retro-ramen
hebben dezelfde opbouw als de ramen uit
de standaardreeks, maar de buitenschaal is
10 mm dieper, waardoor een profilering met
dieptezicht gecreëerd kan worden.
“Dat geeft de ramen een rustieke retrostijl
en maakt deze reeks ideaal voor huizen in
een klassieke of pastorijstijl. Bij de ramen
uit de Decalu Caché-reeks zit het aluminium
frame van de raamvleugel verborgen achter
het kader. Hierdoor is er van buitenaf geen
zichtbaar onderscheid tussen de vleugel en
het kader, wat ramen uit deze reeks bij uitstek geschikt maakt voor gebruik in moderne architectuurprojecten. De deur en schuifdeur maken het gamma compleet”, zegt
Philippe Verriest van Deceuninck.

EXTREME KLEURVASTHEID
Voor Decalu en Tunal ontwikkelde Deceuninck het
nieuwe
coatingproces
Aluroc, wat staat voor
extreme kleurvastheid.
Aluroc behaalde een Super Durable Polyesters
Qualicoat Class 2. Dat
biedt de garantie dat de profielen de Floridatest op uv-resistentie en
verkleuring hebben doorstaan.
“De nieuwe producten onderscheiden
zich duidelijk door hun kleurbestendigheid. Bovendien zijn de nieuwe Alurockleuren voor Decalu en Tunal optimaal
afgestemd op de Decoroc-kleuren voor
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pvc-profielen. Zo kunnen verschillende oplossingen van Deceuninck harmonieus in
één project worden gecombineerd”, zegt
Philippe Verriest.

GEVELPLANK
Deceuninck heeft tevens zijn Premiumgevelassortiment uitgebreid met de P 2730, een
nieuwe pvc-gevelplank die 200 mm hoog
is en volledig vlak. Hiermee biedt het bedrijf naast de reeds bestaande vlakke pvchoutcomposietplank in Twinson nu ook een
strakke, vlakke plank in pvc aan.
De plank is beschikbaar in vier kleuren
waarvan twee houtimitaties: grijze eik en antracietgrijs. Net als alle andere Deceuninck
gevelplanken heeft de plank zelf geen isolerende functie, wel kan ze probleemloos deel
uitmaken van een totaal isolatieconcept of
fungeren als finale eindlaag.
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EU-Ecolabel
voor laminaatvloer
| UNILIN | QUICK-STEP |
De laminaatvloeren van Quick-Step zijn erkend met het EU-Ecolabel. Daarmee is het moederbedrijf Unilin de eerste
vloerenfabrikant die dit felbegeerde label in de wacht sleept. De Europese Commissie kent het EU-Ecolabel immers enkel toe
aan producten en diensten die aan strenge ecologische normen voldoen. Elke stap van het proces, van grondstofwinning en
productie tot verdeling en naverwerking, moet aan strenge gezondheids- en milieucriteria beantwoorden. Zo vormt het label
een betrouwbare leidraad voor consumenten met oog voor duurzaamheid. De inspanningen van Quick-Step om gezonde en
duurzame vloeren te produceren worden hiermee beloond.

Om in aanmerking te komen voor het EUEcolabel moet een vloerenfabrikant aan
heel wat voorwaarden voldoen. Die gaan verder dan de wettelijke normen. Zo impliceert
het label onder meer een verbod op het gebruik van bepaalde chemicaliën en past het
voor andere een veel lagere grenswaarde
toe dan wettelijk toegelaten.

Bij een strenge controle van de hele levenscyclus van de Quick-Step-laminaatvloeren
stelden de inspecteurs vast dat de productie van de grondstoffen inderdaad volgens
duurzame processen verloopt. Quick-Step
verminderde door bepaalde ingrepen met
name het energievebruik, evenals het gebruik van gevaarlijke stoffen drastisch. Ook
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de bijdrage van de vloeren tot de binnenluchtvervuiling werd sterk verminderd.

CIRCULAIRE ECONOMIE
De strenge criteria maken het EU-Ecolabel
tot een praktisch instrument dat de circulaire economie bevordert. “We werken al
langer mee aan duurzame bevoorrading en

S301-BK-1

Garagepoorten en voordeuren

Aandrijvingen voor garagepoorten en inrithekken

Industriepoorten

Dockequipment

VISIE
Tino Mulle van de afdeling Vloeren bij Unilin benadrukt dat het altijd de visie van het
bedrijf is geweest om mooie, praktische en
kwalitatief hoogstaande producten te maken op een duurzame manier. “Dat is de reden waarom we focussen op het verkleinen
van onze ecologische voetafdruk en het tot
stand brengen van een circulaire economie.
Het feit dat we de eerste vloerenfabrikant
zijn aan wie het herziene EU- Ecolabel wordt
toegekend, is een erkenning van de inspanningen die we de voorbije jaren hebben geleverd op het vlak van duurzaamheid”, aldus
Mulle.
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afvalverwijdering. Zo streven we er volgens
het cascadeprincipe naar om hout, net als
de bijproducten van houtafval, zo lang mogelijk als grondstof te blijven gebruiken. Recyclage is het sleutelwoord, en pas wanneer
dat niet meer mogelijk is, kan hout voor
energiedoeleinden gebruikt worden. We
maximaliseren vervolgens de levensduur
van de laminaatvloeren. Daardoor verkleint
ook de koolstofschuld van de producten. Tot
slot willen we de logistieke cirkel lokaal sluiten, door de houtbronnen zo dicht mogelijk
bij de productieplaats te houden”, zegt Sahin Demuynck van Quick-Step.
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Verpakkingsmateriaal
wordt duurder
| HOUT | MILIEU |

De houtprijs is de afgelopen maanden in snel tempo gestegen, in sommige gevallen tot wel 20%; pallets en kisten worden
eveneens duurder. Dat heeft te maken met de schaarse verkrijgbaarheid van hout op de wereldmarkt en een aanzienlijk grotere
vraag. Tot op heden lukt het producenten om hun klanten van pallets te voorzien, maar verdere schaarste en prijsstijgingen
zullen volgen. Dat zegt de Nederlandse Emballage- en Palletindustrie Vereniging (EPV).

“We stellen vast dat verschillende economische en klimatologische ontwikkelingen aan
de houtschaarste ten grondslag liggen. De
natte zomer en herfst van 2017 spelen in
grote delen van Europa waaronder de Baltische staten, Duitsland en Scandinavië, een
grote rol bij de schaarse rondhoutvoorziening. Bossen zijn te drassig en kapmachines kunnen om die reden het bos niet in.
Hout kan bovendien vanuit de bossen door
de zachte, natte ondergrond - die normaal
bevroren is - niet worden vervoerd over de
bospaden naar de zagerijen. Vele bedrijven in de houtkapsector hebben het moeilijk. Onlangs verklaarden de Letse en de
Estse regeringen deze klimatologische invloed zelfs tot nationale ramp voor de houtkapsector, om bedrijven te behoeden voor
claims. Zij kunnen de gemaakte leveringsafspraken lang niet allemaal nakomen”, zegt
EPV-voorzitter Jurgen Kemps.

CHINEZEN
“Een andere belangrijke reden voor de stijgende houtprijs is dat de Europese houtmarkt een wereldmarkt is geworden. Door
de economische ontwikkelingen in Azië melden ook China en India zich nadrukkelijk op
die Europese houtmarkt. Ook de Verenigde Staten kloppen aan de deur. Zij zijn bereid een aanzienlijk hogere prijs te betalen

voor dezelfde houtsoorten, soms oplopend
met wel 15 of 20% per kubieke meter hout.
Daarnaast vissen ook andere sectoren in
de houtvijver. De spaanplaatindustrie en de
bio-energie mikken op dezelfde houtsoorten
en zijn een alternatief voor de zagerijen die
pallethout zagen. Verbranding van houtige
biomassa wordt bovendien nog steeds gesubsidieerd. Daarnaast hebben transporteurs vorig jaar hun prijzen flink verhoogd en
de verwachting is dat zij dit in 2018 opnieuw
zullen doen. Bovendien kampen transporteurs in heel Europa met een tekort aan
chauffeurs. Hout dat klaarstaat bij de zagerijen, kan niet worden vervoerd naar de producenten”, vervolgt Jurgen Kemps.
Bij Fedustria, de Federatie van de Textiel-,
Hout- en Meubelindustrie, wordt de stijging
van de houtprijzen bevestigd. Men stelt vast
dat er een grote vraag is naar palletten en
houten verpakkingen en dus ook naar hout
om deze te produceren. De voor de verpakkingsindustrie benodigde kwaliteiten zijn
momenteel niet in voldoende mate beschikbaar, wat tot prijsstijgingen leidt.
Daarnaast hebben pallettenfabrikanten
meestal niet de mogelijkheid om hogere
(en duurdere) assortimenten hout te kopen. Fedustria merkt echter in het alge-

16 maart 2018 BOUWKRONIEK

56

meen een opwaartse trend bij de prijzen,
ook voor bouwhout. Dit houdt verband met
de gestegen vraag op Europees en internationaal vlak. Zo is China een grote inkoper
en is er vanuit Europa ook weer wat meer
export naar de VS, want de bouw leeft daar
op. Een tekort aan bouwhout wordt niet direct verwacht.

VERPAKKINGEN
Bij D.D.S. kistenfabriek nv uit Oudenaarde,
een bedrijf dat vooral fruitkisten maakt, bevestigen ze deze tendensen. “Wij moeten al
ons hout voor onze verpakkingen invoeren
omdat er te weinig houtproductie is in ons
land. Er dreigt echt een schaarste. Ik weet
dat daardoor zagerijen in ons land in de problemen komen. Het klopt ook dat de prijs
stijgt. Er moeten in ons land dringend meer
bomen worden geplant voor eigen houtproductie. We zijn de slechtste leerling van de
klas. In België wil men vooral geen bosuitbreiding, maar natuurgebied met open
plekken. Natuurpunt is vandaag de grootste ontbosser van Vlaanderen met totaal
geen visie op lange termijn voor onze productiebedrijven. Er is bovendien een slecht
overheidsbeleid in Europa wat de aanplant
van bomen betreft”, aldus zaakvoerder Dirk
D’Holieslager.

| ONDERNEMINGEN | TECHNIEK |
De Italiaanse houtmachinefabrikant Salvador heeft met de Salvastop een belangrijke technische nieuwigheid gelanceerd. De
Salvastop kan worden geïnstalleerd op de instapmodellen Classic 40, Classic 50 en Classic 60 waardoor die worden omgezet in
echte semi-automatische snijcentra. Deze tool is vooral nuttig voor de automatisering van de snijfasen.

Er wordt in hoge mate een sterke precisie gegarandeerd en alles gebeurt op hoge
snelheid. Alles draait op een elektronische
borstelloze motor van de laatste generatie.
Het meest interessante is bovendien dat
de Salvastop gekoppeld kan worden aan de
beheersoftware die al op de bedrijfscomputers werd geïnstalleerd. Dit is een goed
voorbeeld van hoe concepten uit de ‘Industry 4.0’ ook kunnen worden toegepast op
‘stand-alone’ machines, die hoge prestaties bieden en die een beperkte investering
vergen.
Het is belangrijk om te benadrukken dat
‘Salvastop’ ook op andere machines, die gemarkeerd zijn met Salvador Easy, kan worden geïnstalleerd. Dat is een systeem dat
elektronisch de uitschakeling en positionering van de te snijden staven of profielen beheert, ongeacht het materiaal waaruit ze zijn
gemaakt. De elektronica en software zijn
ontwikkeld om maximale eenvoud te garanderen. Deze mechaniek heeft geen onderr
houd nodig.
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Salvastop voor snijmachines
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WaxedWood geeft
mooie kleurenvariaties
| HOUT | DUURZAAMHEID |

Foreco heeft WaxedWood Siberisch lariks gebruikt voor een opvallende houtconstructie op de fabriekshal Niverplast in het
Nederlandse Nijverdal - Overijssel. Het hout zorgt voor een bijzondere kleurtransformatie door weersomstandigheden en uvstralen. Het fabrieksgebouw heeft een doorsnede van 100 m en is voorzien van een Eftelingachtige entree. Foreco heeft de
gehele buitengevel bekleed met deze zware houtsoort met een hoge natuurlijke duurzaamheid.

“De WaxedWood behandeling op de houtsoort Siberisch lariks zorgt bovendien voor
een prachtige kleurtransformatie door weersomstandigheden en uv-stralen in de zon. Het
hout begint met een groenbruine kleur waarna deze binnen een jaar geleidelijk verkleurt
naar een warme bronzen tint. De kleurveran-

dering die WaxedWood ondergaat door weersinvloeden is dan ook bijzonder: van groenbruin naar bruinbrons waarna het uiteindelijk
vergrijst. Ook heeft Siberisch lariks veel kleurverschil in het hout zitten waardoor het een levendige gevel is”, meldt Leon De Haan, marketingmanager bij Foreco.
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Omdat het project recent werd opgeleverd,
is het effect nog niet zichtbaar. De natuurlijke verkleuring is pas na een paar maanden
te zien, maar neemt in totaal enkele jaren
in beslag. Doordat het hout van kleur verandert, wordt een beeld gewekt alsof het leeft.
In de toekomst zal het zelfs mogelijk zijn

“Na de impregnering blijft de waterwerende
wax in de poriën van het hout achter. Hierdoor wordt waterdoorslag verhinderd. De waterdruppels rollen van het hout af. Houtrot
en andere aantastingen krijgen geen kans.

een kleur toe te voegen door middel van het
WaxedWood Colorprogramma. Er kan dan
gekozen worden uit circa 80 eigentijdse, natuurlijke kleuren.
Siberisch lariks is een harde en zware houtsoort met een hoge natuurlijke duurzaamheid. Door de relatief langzame groei in koude gebieden krijgt het een stevige structuur
en heeft het een hoger soortelijk gewicht.
De gebruikte houtsoorten zijn afkomstig uit
duurzaam beheerde bossen. WaxedWood is
uitstekend gewapend tegen het opnemen
van vocht. Het wordt vacuüm onder hoge
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Het hout kent geen doorslag van vocht. Het
gebruikelijke effect van zwellen en krimpen
is 80% minder dan bij hout zonder waximpregnering”, verklaart De Haan.
WaxedWood is in alle gangbare houtformaten en profielen leverbaar. Om de beste
kwaliteit aan te kunnen bieden bedragen
de maximale dikte en breedte respectievelijk 50 en 200 mm. WaxedWood wordt toegepast bij geveltimmerwerk, bergingen en
schuren, maar kan eveneens ingezet worden voor loopsteigers, terrasvloeren, tuinafscheidingen, speeltoestellen en park- en
landschapselementen.

DAK & GEVEL & HOUT

druk geïmpregneerd tegen houtaanslag. Tegelijkertijd wordt in de houtporiën een wasemulsie aangebracht. Die voorkomt dat water het hout makkelijk kan binnendringen.
Door de verminderde opname van water is
er ook minder krimp- en zwelgedrag. Het
effect is een langdurige bescherming tegen
rotting door schimmels en insecten. Het
zorgt ook voor een langere levensduur van
de verf door de verbeterde stabiliteit.
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Hoogmis van de
houtbewerking in Milaan
| ITALIË | VAKBEURZEN |
In Milaan vindt van dinsdag 8 mei tot zaterdag 12 mei Xylexpo plaats, de tweejaarlijkse internationale wereldtentoonstelling
voor houtbewerkingstechnologie en componenten voor de meubelindustrie. Dit jaar wordt de vijftigste verjaardag van de
beurs gevierd en telt Xylexpo één hal extra. Heel wat standhouders hebben een aanzienlijke uitbreiding van hun standruimte
gekregen. Na de edities 2014 en 2016 tekenen de XIA-Xylexpo Innovation Awards ook dit jaar weer present, een initiatief dat
steevast veel nieuwsgierigheid en interesse wekt.

Talrijke internationale bedrijven die gespecialiseerd zijn in de productie van machines
en gereedschappen zullen weer aanwezig
zijn, zoals Biesse, Barberan, Scm Group, Homag, Cefla en Ima. Voor ons land zal onder
meer het bedrijf Robland uit Brugge – dat
dit jaar eveneens vijftig jaar bestaat – aanwezig zijn.
“We doen elk jaar mee omdat we dit een
zeer belangrijke beurs vinden om onze internationale positie te verstevigen. Het is een
beurs die vooral bezocht wordt door dealers
en importeurs. We hebben nog niet genoeg
voet aan de grond in Italië omdat we daar
onvoldoende verdelers hebben. We zullen er
onder meer onze nieuwe kantelbare freesmachine T110I tonen. Doordat je deze machine kan kantelen kan je er op het vlak van
afwerking veel meer mee verwezenlijken.

Die machine hebben we trouwens ontwikkeld omwille van de toenemende interesse
en vraag van de markt”, zegt Emilie Arts van
Robland.
Ook het Italiaanse bedrijf Greda.it is weer
trouw present. “Xylexpo is een zeer belangrijke beurs voor ons, een showcase waarin
we het beste van ons aanbod presenteren.
Dit is de derde keer dat we deelnemen en
we beschouwen dit als een geweldige kans
om ons enthousiasme en onze toewijding te
laten zien. We stellen er de op maat gemaakte digitale besturingscentra voor. Als
Italiaans bedrijf dragen we ‘Made in Italy’
hoog in het vaandel. Het is dan ook één
van de meest effectieve visitekaartjes”, aldus Marianna Daschini van Greda.it.
www.xylexpo.com
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Europese houtvakbeurs
van 30 mei tot 1 juni
| FRANKRIJK | VAKBEURZEN |
De volgende editie van de grootste Europese houtvakbeurs ‘Carrefour International du Bois’ vindt plaats van 30 mei tot en met
1 juni in Nantes (Frankrijk). De ‘Carrefour’ is een vakbeurs voor droog hout en houtproducten. Gedurende drie dagen kan je
kennis maken met 550 exposanten afkomstig uit tachtig landen. De beurs lokt ongevceer 10.000 bezoekers. “Dit jaar wilden
vele terugkerende exposanten grotere stands. Tegelijkertijd verwelkomen we vele nieuwe exposanten”, aldus beursmanager
Géraldine Poirier.
nieuwe technieken en ontwikkelingen in de
houtindustrie. Je kan er tal van internationaal gerenommeerde specialisten ontmoeten en er wordt een ruimte ingericht waar
je informatie krijgt over de nieuwste technische ontwikkelingen en machines en dit
met de modernste technieken, zoals virtual
reality-simulatie en 3D-impressie.
De promotiecampagnes van de Carrefour International du Bois worden dit jaar versterkt
en uitgebreid naar meer landen, waaronder
Italië, het Verenigd Koninkrijk, Nederland,
Marokko, België, Spanje, Portugal, Duitsland, Tunesië en het Arabische Schiereiland.
De Europese houtvakbeurs in Nantes wordt
georganiseerd door Atlanbois (branchevereniging voor de promotie van hout in de
Pays de la Loire) en de Grand Port Maritime
de Nantes Saint-Nazaire.
Alle marktspelers van de houtsector zullen
tijdens deze internationale vakbeurs gedurende drie dagen informatie kunnen uitwisselen en verzamelen en zakelijke ontmoetingen hebben. Je ontmoet er zagerijen,
fabrikanten van panelen, parketvloeren,
meubelonderdelen, bouwproducten, maar
ook kopers van doe-het-zelf-superstores,
handelaars, invoerders en uitvoerders. Dit
evenement is een zakelijke beurs, uitsluitend gewijd aan hout en is uitgegroeid tot
een belangrijke internationale beurs met
grote spelers in de houthandel.

E827-2-1/4

www.timbershow.com

BILTERIJST NV
Azobe – Bilinga – Massaranduba
Zagen - Schaven - Bewerken
Prefabricage - Draaiwerk
FSC - CE - SafeGrip®Antislip

CONFERENTIE
Dit jaar wordt tijdens de beurs de conferentie ‘Houttechnieken en -oplossingen’ georganiseerd. Je krijgt er alle informatie over

Biezeweg 15 b - 9230 Wetteren
Tel. 09 230 71 54 - Fax 09 230 26 65
www.bilterijst.be - info@bilterijst.be
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5.000ste Wood-Mizer zaagmachine
De Duitse vestiging van Wood-Mizer heeft
zijn 5.000ste zaagmachine verkocht. De
zaagmachines hebben volgens directeur
Klaus Longmuss vele voordelen. “Ik ben ervan overtuigd dat het gebruiksgemak van
onze producten, de hoge zaagkwaliteit, de
hout- en energiebesparing en de lage kosten voor het onderhouden van zaagbladen,
een perfecte oplossing kunnen bieden voor
elke gemeenschap. In elk dorp is er immers
wel iemand die hout voor zichzelf en de buren wil zagen. Dat is positief voor de hele
gemeenschap”, luidt het.

Wood-Mizer telt in
België een zestigtal
klanten.

De Duitse vestiging van Wood-Mizer staat
bekend om haar hart voor het milieu, de fijne sfeer waarin er samengewerkt wordt en
de langdurige vriendschappelijke relaties
met klanten. De vestiging werd geopend in
1995 en is uitgegroeid tot een modern bedrijf met 25 werknemers die instaan voor
de levering van zaagmachines, service, training en het onderhoud van zaagbladen. Ze
leveren eveneens de zaagbladen en reserveonderdelen. Wood-Mizer telt in België een
zestigtal klanten.
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| DAKVENSTERS | MATERIEEL |

Velux heeft een nieuw hijsgereedschap ontwikkeld dat de installatie en de hantering van dakvensters vereenvoudigt.
Installateurs kunnen de dakvensters met een kraan vanop de grond tot op het dak tillen. De montagevoorziening zorgt voor
meer stabiliteit tijdens het plaatsen van de dakvensters waardoor de installatie sneller kan gebeuren. Het is inderdaad niet
meer nodig het wentelende kader te verwijderen.

De installateur heeft dankzij dit nieuwe hijsgereedschap geen extra mankracht nodig
om het venster op het dak te installeren.
Tijdens de montage kunnen zijn collega’s
dus andere taken uitvoeren. Deze nieuwe
flexibele oplossing kan worden toegepast
op alle daken. Het gereedschap heeft een
levensduur van 10 jaar of 20.000 hijsbeurten. Het hijsgereedschap is compatibel
met een heleboel Veluxproducten van de
V22-generatie.
Bij firma Dakwerken De Weerdt-Goyvaerts
uit Keerbergen zijn ze maar wat blij dat Velux
dit hijsgereedschap ontwikkelde. “Het apparaat werd uitvoerig getest en het enthousiasme is groot. Het gereedschap komt echt
van pas omdat de ramen alsmaar groter en
zwaarder worden, onder meer door het drievoudig glas. We krijgen de ramen met deze
nieuwe tool gemakkelijker boven zonder ze
te moeten heffen. Het is ook veel minder belastend voor de rug van onze werknemers.
Het hele hijsproces gebeurt bovendien veel
veiliger. Je kan een Veluxraam meteen onder de juiste helling aan de kraan hangen
en op de juiste positie brengen. Zo kan het
raam gemakkelijk in de juiste opening geplaatst worden. Het risico op beschadiging
van de ramen is volledig verdwenen”, aldus
zaakvoerder Michael De Weerdt.

HIJSBANDEN
De dakfirma gebruikte in het verleden hijsbanden in textiel om de ramen naar boven
te krijgen, en dat was niet altijd evident.
“We moesten toen die ramen altijd manueel in de opening zetten. Die hingen bovendien nooit in de juiste helling, maar gewoon

verticaal. Door met hijsbanden te werken
gebeurde het weleens dat er lichte beschadigen optraden. Zo kon er weleens wat lak
van de ramen geraken en moesten nadien
wat kleine bijwerkingen gebeuren. Dankzij
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het nieuwe toestel is dat nu verleden tijd.
Ik ben blij dat het hijstoestel er is en had er
natuurlijk al veel vroeger gebruik van willen
maken”, besluit de zaakvoerder.
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Hijsgereedschap voor
installatie van dakramen
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Gevel 2018 leverde
vele ideeën op
| NEDERLAND | VAKBEURZEN |
De gebouwschil neemt een cruciale rol in als het gaat om de verduurzaming van de gebouwde omgeving in Nederland. Dat was
de centrale boodschap op vakbeurs Gevel 2018 die op 23, 24 en 25 januari in Rotterdam Ahoy werd gehouden.

Volgens brandmanager Martijn Carlier van
Jaarbeurs bestaat de kracht van de beurs
uit de combinatie van een representatief
deelnemersveld, inhoudelijke keynotes en
expertsessies en prototypes en experimentele materialen.
“Je proeft drie dagen lang alle ontwikkelingen die de gevel raken. Alle facetten
kwamen voorbij, zoals brandveiligheid, afwegingen tussen traditionele en nieuwe materialen, BENG, Nul-op-de-Meter en gebouw
geïntegreerde energieopwekking, circulair
ontwerpen en bouwen en natuurlijk de uitdaging om bij dat alles een aantrekkelijke,
zorgvuldig gedetailleerde gevel te maken.
Drie dagen lang leverde dit een caleidoscoop van visies op”, aldus Carlier.

MARKTDYNAMIEK
De beurs presenteerde de nieuwste trends,
innovaties en producten. Organisator Martijn Carlier van Jaarbeurs kijkt terug op een
boeiende editie, met productpresentaties,
keynotes, workshops en een denktank, waarbij dertig academici, architecten, exposanten
en studenten een ideeëncatalogus samenstelden. “Gevel vibreerde van academische
wijsheid, originele ideeën, prachtige producten en bijzondere innovaties,” straalt Carlier.

en de inhoud van Gevel 2018. De tevredenheid was zelfs zo groot dat 63 procent van
de bezoekers van plan is de volgende editie
alvast in de agenda te zetten.

De beurs lokte bijna 5.500 bezoekers. De
waardering van het bezoek is gestegen tot
een ruime zeven. Uit onderzoek van Jaarbeurs blijkt dat op de hoogte blijven van
nieuwe ontwikkelingen en voorbeeldprojecten de belangrijkste motivaties zijn om
Gevel te bezoeken. De beurs trok vooral
architecten en aannemers. 35% van de bezoekers geeft aan één of meer inhoudelijke
sessies te hebben gevolgd. De bezoekers
waren tevreden over het aanbod, het opzet
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Linda Veraa van Metaglas was lovend over
haar bezoek. “Op deze beurs kwamen we
in contact met de juiste doelgroep. De bezoekers waren oprecht geïnteresseerd. We
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hebben mensen ontmoet die we nog nooit
eerder hebben gesproken. Gevel bood ons
veel new business”, zegt ze.
Luciel van Drempt van MBI De Steenmeesters, die betonproducten voor inrichting van
de buitenruimte maakt, zegt dat Gevel een
zeer vruchtbare beurs was. “We hebben een
product met veel potentie en op de beurs
hebben wij op onze beurt een nieuw potentieel aangeboord. Opvallend was de echte interesse vanuit de doelgroep. We verwachten
dat er zeker wat uitkomt”, klinkt het.
Exposant Sto Isoned, een specialist voor
buitengevelisolatie, blikt eveneens tevreden
terug. “We hebben intensief met 5% van de
bezoekers gesproken”, stelt Rob de Jong.

Eurabo voert Portugese
kurk in
| ISOLATIE | MATERIAAL | MILIEU |
Eurabo voert geëxpandeerde kurkplaten van de Portugese coöperatie Sofalca in. Deze kurk lost zowel akoestische als thermische
problemen op. Door zijn grote vochtresistentie en drukvastheid heeft kurkisolatie een uitgebreid toepassingsgebied met lange
levensduur. Het gaat om natuurlijke, vochtbestendige kurkisolatieplaten voor vloer, muur en dak.

“Door zijn waardevolle eigenschappen heeft
deze kurk een groot toepassingsbereik als
thermische en akoestische isolatie voor
dak, vloer en muur. Deze kurk scoort akoestisch uitstekend op verschillende aspecten
van geluidsreductie, namelijk absorptie van
geluidsgolven, vermindering van nagalmtijd
en vermindering van impactgeluid tussen
verdiepingen. Je kan kurk ook perfect op
een gevel aanbrengen en die al dan niet bepleisteren. We hebben er onder meer met
succes de gevels van een café in Gent mee
uitgerust om de lawaaioverlast op de terrassen tijdens de zomermaanden te beperken”, zegt Peter Suys van Eurabo.

ONTKOPPELING
De kurk kan ook gebruikt worden als akoestische ontkoppeling tussen een verdiepingsvloer en afwerking. “Deze kurk is een
elastisch en draagkrachtig materiaal en

dus uitermate geschikt om te fungeren als
akoestische scheidingslaag tussen vloerroostering en vloerafwerking. Kurk kan tevens gebruikt worden voor vloerisolatie
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onder chape. Het is vochtresistent en draagkrachtig en dus uitermate geschikt als platdakisolatie boven op de dakstructuur, zoals
een warm plat dak. Kurk is dus uitermate
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geschikt in combinatie met vochtige bouwmethodes”, aldus Peter Suys.
Volgens Suys heeft kurk een lange levensduur. Deze eigenschappen gaan niet verloren door veroudering en kurk is rotvrij
waardoor het kan worden toegepast in constructies met een verhoogd vochtrisico.
Kurk is vochtresistent en zettingsvast en
dus uitermate geschikt als bepleisterbare

Kurk is goed voor het
milieu wegens 100%
recycleerbaar.

gevelisolatie. Voor de Isokurk-facade kan
deze onbeschermd worden toegepast. Kurk
is dampopen en daardoor bijzonder geschikt
als binnenisolatie met een leem-, kalk- of
gipsbepleistering. Kurk is bovendien goed
voor het milieu wegens 100% recycleerbaar.

schorsing zelfs drie tot vijf keer meer CO2
opnemen dan niet-ontschorste kurkeiken.
Bovendien gaan kurkbossen bodemerosie
tegen en verhinderen ze woestijnvorming.
Kurkeikbossen maken deel uit van een
uniek en bio-divers ecosysteem waar ook
bedreigde dier- en plantensoorten voorkomen”, stelt Peter Suys.

BLANKE KORRELS

PRODUCTIE

“Kurk wordt vervaardigd uit de blanke korrels van de kurkeikschors (Quercus suber).
“Het ontschorsen gebeurt in cycli van 9
jaar, terwijl de bomen gemakkelijk 200 jaar
oud kunnen worden. De kurkeik ondervindt
hiervan geen hinder en zou door deze ont-

Bij de productie van geëxpandeerde kurk
worden 100% natuurlijke korrels vermalen
en geëxpandeerd. Het proces is zeer milieuvriendelijk. “Door verhitting met stoom zetten de korrels zich uit en binden ze zich met
de natuurlijk aanwezige harsen zonder enige

toevoeging van lijmstoffen. De energie voor
de verhitting wordt grotendeels gewonnen
uit biomassa bestaande uit snoeioverschotten en minderwaardige kurkresten. Geëxpandeerde kurk geeft geen chemische stoffen vrij in het binnenmilieu, het is dan ook
een zeer gezonde manier van isoleren. Het
transport van de afgewerkte platen gebeurt
per schip waardoor ook hier de energieimpact geminimaliseerd wordt”, verklaart
Suys.

TECHNISCHE KENMERKEN
Voor te bepleisteren gevelisolatie volstaat
de standaard densiteit van 105 tot 125 kg/
m3. De lambda-waarde voor deze kurkplaat
bedraagt 0,042 tot 0,046 W/mK. Voor onbeschermde gevelisolatie is de superieure
kurkplaat Isokurkfacade met een densiteit
van 140 kg/m3 nodig. De lambda-waarde voor deze kurkplaat bedraagt 0,042 à
0,046 W/mK.

• Afmeting: 1.000 x 500 mm
• Lambda-waarde:
0,040 W/m.K
• Warmteopslagcapaciteit:
1.670 J/kg.K
• Drukweerstand: 140-200 kPa
• Densiteit: 105-125 kg/m3
• Temperatuurbereik:
-180°C tot +140°C
• Brandklasse (DIN EN13501-1): E
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Gevelbekleding op houtskelet
is technische innovatie
| RENOVATIE | INTERIEUR |
BüPA Architectures heeft een tandheelkundige kliniek in zijn thuisstad Bordeaux (Gironde, Frankrijk) getransformeerd door het
bestaande gebouw te renoveren en een extra verdieping toe te voegen die geheel bedekt is met hightech oppervlaktemateriaal.
Architect Frantz Bülher koos voor DuPont Corian in Glacier White gevelbekleding met een totale oppervlakte van 450 m² omdat
hij gecharmeerd was door de veelzijdigheid en de vrijheid die dit materiaal biedt. Hij was bovendien onder de indruk van de
duurzaamheid van het materiaal na het zien van de gevel van het Seeko’o hotel in Bordeaux die werd uitgevoerd met hetzelfde
materiaal. Slechts weinig materialen blijven op langere termijn zo intens wit.

Eén van de uitzonderlijke elementen van de
renovatie was dat de bekleding werd aangebracht op een houten skelet, wat een
technische innovatie is. Zeventig panelen
in Glacier White werden door Ateliers St-André (ASA) verwerkt om een gevel te creëren
zonder zichtbare naden, inclusief een extern
lijstwerk om de ramen. ASA was ook verantwoordelijk voor de algemene technische uitvoering van het project, het houten skelet
en de werken ter plaatse. Om het succes
van deze nieuwe toepassing van het materiaal te garanderen werd het werk uitgevoerd

Foto’s: BüPA Architectures - Denis Lacharme /
Ateliers St-André (ASA)

in nauwe samenwerking met het technisch
centrum van DuPont Corian voor aspecten
zoals de thermische spanning, de dicht- en
bevestigingsmiddelen en de esthetische
aspecten.

je. Het futuristische interieur van de kliniek
weerspiegelt de filosofie van eigenaar Eric
Normand, een toegewijde en gepassioneerde tandarts, en bevat de nieuwste technische verbeteringen.

De gevelbekleding werd slim geïntegreerd
met het bestaande metselwerk, waardoor
een perfecte synergie tussen de oude en
nieuwe architectonische elementen ontstond. De naden zijn onzichtbaar, met als
resultaat een mooi en vloeiend ontwerp.
Het gladde en smetteloze uiterlijk van Corian versterkt de medische functie van het
gebouw en geeft de traditionele architectuur
van het bestaande gebouw een modern tint-

De flexibiliteit van DuPont Corian stelde de
architect in staat om een gebogen receptie te ontwerpen, die eveneens werd vervaardigd door ASA en die bijdraagt aan de
hightech uitstraling van de praktijk. In de
receptie, de keuken en de laboratoria accentueert het meubilair het interieur, terwijl verschillende afwerkingen (mat of gepolijst en glanzend) zorgen voor extra visuele
aantrekkingskracht.
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Arcor en DS Hout gaan
samenwerken
| HOUTHANDEL | MAATWERK |
Het maatwerkbedrijf Arcor en de houthandel DS Hout uit Ronse hebben een nauwe samenwerking opgezet. De bedoeling is om
samen meer diensten te kunnen aanbieden en hun gezamenlijke aanbod uit te breiden.

Dankzij de structurele samenwerking kan Arcor op permanente basis uitgebreide diensten aanbieden tegen zeer concurrentiële
prijzen, zoals zaagwerk op maat, van zowel
massief hout als plaatmateriaal. Andere
mogelijkheden zijn afkantwerk, schaafwerk,
schuurwerk met de hand en breedband, oliën
van verschillende stukken, CNC-werk, maken
van corpussen kasten en verpakkingen, het
samenstellen van houtconstructies, houtskeletwanden, displays volgens het plan van de
klant en houten muurbekledingen.
Het werk zelf gebeurt vanaf nu gezamenlijk
op beide sites. Voor het eenvoudige machinale werk kunnen de medewerkers in de fabricageruimte van DS Hout terecht om daar
de machines te gebruiken. We moeten de
machines niet zelf kopen, wat enorm scheelt
op de investeringskost. Toch blijft DS Hout
zelf instaan voor het meer complexe machinale werk, zoals het programmeren en instellen van de machines en het CNC-werk.

“Het in-oliën en assembleren blijven op
onze eigen site gebeuren. In de toekomst
willen we ons ook specialiseren om houtresten te verwerken. Daarvoor moeten nog pro-

jecten uitgewerkt worden. Dit heeft tevens
zeer veel potentieel naar opleiding voor
onze medewerkers. Het hele project draagt
het maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel, want er worden
ook mensen met een arbeidsbeperking tewerk gesteld”, zegt Tim Vansteenbrugge,
verantwoordelijke sales en marketing van
Arcor vzw.

GROTERE VRAAG
Het maatwerkbedrijf Arcor krijgt steeds meer
aanvragen voor houtbewerking, zoals voor
zaagwerk op maat en assemblagewerk. Om
aan de toenemende vraag te kunnen voldoen,
was een samenwerking met DS Hout meer
dan nodig. Volgens Stijn Desmettre van DS
Hout krijgt het Belgische maatwerk door deze
samenwerking een nieuwe betekenis.
“De term ‘maatwerk’ in ‘maatwerkbedrijf’
heeft in de eerste plaats te maken met het
decreet ‘maatwerk’ waaronder maatwerkbe-
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drijven erkend worden. Maatwerk slaat in dit
geval op ‘werk op maat’ voor personen met
een grote afstand tot het normaal economisch circuit en die dus moeilijk terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Bedrijven
die voor het eerst met maatwerkbedrijven in
contact komen, denken bij ‘maatwerk’ hilarisch genoeg vooral aan interieurbouw, zoals keukenkasten, badkamermeubels en
kantoormeubilair. Deze twee uiteenlopende
‘maatwerk’-begrippen krijgen met de samenwerking nu inderdaad een nieuwe betekenis”, stelt Desmettre.
DS Hout uit Ronse is een houthandel voor
interieur en skeletbouw. Het bedrijf is reeds
tientallen jaren actief in de houtskeletbouw
en het fabriceren van interieurs op maat. In
september vorig jaar zijn ze gestart met de
productie van Tiny Houses waarbij ze zowel
de structuur als het interieur volledig zelf
kunnen fabriceren in hun atelier.
“Een Tiny House is een klein huisje, vaak
op wielen. Ze zijn ideaal om in te zetten als
studentenkamer, mobiele hotelkamer of op
evenementen. De huisjes wegen gemiddeld
3.500 kilo en zijn te vervoeren op de openbare weg. Door ze te voorzien van zonnepanelen, een watertank en een composttoilet
kunnen ze ook volledig energie-onafhankelijk
werken op eender welke locatie waar geen
nutsvoorzieningen aanwezig zijn. De huisjes
zijn overgewaaid uit Amerika, waar in reactie
op onder andere de grote en dure huizen met
daarbij een groeiende vraag naar energie en
de daaropvolgende banken- en hypotheekcrisis, een behoefte ontstond aan een andere
manier van leven en wonen. Momenteel zijn
ze ook erg populair in Nederland”, aldus Stijn
Desmettre.
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Vlotter bestellen dankzij
nieuw online houtplatform
| DIGITAAL | SOFTWARE |
Het softwarebedrijf Ardis Information Systems uit Maldegem heeft een nieuw online houtplatform gelanceerd waarop
schrijnwerkers en aannemers sneller kunnen bestellen bij een houthandel of maatwerkbedrijf.

COMMUNICATIE
Het computerprogramma moet vooral de
communicatie tussen de houthandel en
de zelfstandige schrijnwerkers verbeteren.
“Het is een ideaal programma voor schrijnwerkers die ramen en deuren moeten plaatsen, maar evenzeer voor interieurbouwers
die kasten plaatsen. Ze krijgen de stukken
op maat, met eventueel de juiste kanten
en CNC-bewerkingen. Het is tevens nuttig
voor aannemers die bijvoorbeeld gevelbekledingen moeten plaatsen. Het platform
kan zo worden ingesteld dat de aannemer
een offerte krijgt met de naam, het ordertype en de ordergrootte en de afhankelijke
prijsberekening.

Dit platform wordt aan de houthandels en
bedrijven aangeboden die houtplaten en
stukken op maat leveren. “De schrijnwerker
of aannemer kan via dit platform de stukken
vlotter bestellen met de juiste afmetingen.
Zo kan meteen vlotjes alle informatie ingevoerd worden, zoals stukmaten, kantbewerkingen, boringen en freesbewerkingen. Als
de houthandel beschikt over een CNC-boor
en freesmachine, komen de gegevens voor
alle machinebewerkingen via het online platform. CNC-gegevens - voor wat betreft de
computergestuurde regeling van werktuigmachines - worden zo vlot doorgeven aan
werkvoorbereider van de houthandel”, zegt
Arnout De Lille van Ardis.

VOORDELEN
“Dit platform biedt veel voordelen. De aannemer of de schrijnwerker kan meteen de
stukken op het scherm zien, op schaal af-

gebeeld met bewerkingen, en vervolgens
meteen prijsberekeningen ontvangen. Zodra
een bestelling volgt kan de houthandel al de
gegevens rechtstreeks naar de machines
sturen. De schrijnwerker krijgt zijn stukken
mooi afgewerkt en de factuurberekening
kan automatisch worden opgemaakt. Dat
geeft natuurlijk een enorme tijdwinst”, vervolgt De Lille.
“De houthandelaar moet de gegevens niet
meer vanuit een e-mail of fax overtikken of
van een Excel-bestand kopiëren en plakken.
De werkvoorbereiding vervalt, wat toch een
hele tijdsbesparing is. Met dit systeem zorgen we dat alles in overeenstemming is met
het systeem van de houthandelaar, wat ideaal is voor degenen die zelf een zaagmachine hebben die platen op maat zaagt”, aldus
Arnout De Lille.
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Ardis is gespecialiseerd in software voor
plaatoptimalisatie en werk-voorbereiding.
De optimalisatiesoftware maakt de berekeningen voor het versnijden van lengtes, platen en rollen in functie van het materiaal en
productieproces. Ardis is de jongste jaren
sterk gegroeid en heeft nu 18 werknemers
in dienst.
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Brandweerkazerne Wilrijk
deels gebouwd met hout
| CLT-HOUT | ARCHITECTUUR |
In Wilrijk is de bouw van een nieuwe brandweerpost volop aan de gang. Het gelijkvloers met werkruimtes en garages is
functioneel en robuust uitgewerkt in beton. De twee verdiepingen met kantoorfunctie en de woonetage worden echter
uitgevoerd in massief dennenhout wat een meer huiselijk karakter creëert. De houten constructies die ook een dragende functie
hebben, werden zopas geplaatst door Korlam uit Moorslede. Volgens directeur Dieter Penninck is deze houtbouwmethode steeds
meer in trek in ons land.

“Eerst hebben we een 3D-tekening van het
hele project gemaakt waarbij we tegelijk ook
alle technieken voor elektriciteit en ventilatie hebben ingetekend. Daarna werd alles
verwerkt in de fabriek en naar de bouwwerf
gebracht. De CLT-dragende elementen hebben als voordeel dat ze omwille van hun
afmetingen snel en gemakkelijk geplaatst
kunnen worden. De montagesnelheid is
echt wel één van de grootste troeven van
CLT-hout. Het is zo eenvoudig omdat alles
klaar gemaakt wordt in onze fabriek. We
merken dat de vraag naar dergelijke houten
structuren enorm toeneemt omdat er alsmaar minder geschikte vaklui beschikbaar
zijn op de arbeidsmarkt”, vertelt Korlam-directeur Dieter Penninck.

BRANDVEILIG
Bij Korlam wordt benadrukt dat heel het project brandveilig is. “Alles blijft in het zicht.

De muren zijn dik genoeg en de inbrandtijd
van het hout is lang genoeg. Het grootste
paneel meet 16 x 3 m. Hoe dikker het materiaal, hoe beter. Het is een misvatting dat
dergelijke houten structuren niet brandveilig
zijn. Maar als de brandweer zelf een kazerne bouwt met enkele houten verdiepingen
bewijst dit toch dat hout wel brandveilig is.
Hout is een warm product en heeft een goede isolatiewaarde”, zegt Penninck.
De brandweer van Antwerpen herschikt en
optimaliseert haar bestaande kazernes. De
bouw van een nieuwe brandweervoorpost in
Wilrijk moet bijdragen tot een gelijkwaardige
dekking van de stad op vlak van interventietijd. Happel Cornelisse Verhoeven Architects uit Rotterdam werd uitgeroepen als
winnaar van een ontwerpwedstrijd. Het architectenkantoor kiest voor een herkenbaar
functioneel gebouw. De gevel krijgt een rode
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baksteen die refereert aan de industriële architectuur van brandweerkazernes van weleer. Grote ramen in de garage zorgen voor
een transparante zichtrelatie met de wijk.
De nieuwe brandweerkazerne trekt resoluut
de kaart van een duurzaam gebouw, met
optimaal gebruik van hernieuwbare energie
dankzij een zonneboiler, warmtepomp en pvpanelen op het dak en technieken van grijswaterrecuperatie. Tegen 2019 moet het project voltooid zijn.
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