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STIP-CERTIFICAAT VOOR WEBO

Rijksaanbesteding
03
duurzaam rijksmeubilair

RIJSSEN - Het eerste STIP-certificaat is uitgereikt aan WEBO uit
Rijssen. Directeur Willem Haase
van WEBO (links) ontving het
certificaat uit handen van Oscar
van Doorn, directeur van certificatie-instelling SKH. Haase: “Met
STIP stralen we uit dat 100% verantwoord hout voor ons de standaard is.” Met STIP hebben afnemers de zekerheid dat de houtverwerkers waarmee zij zaken
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Vakbeurs HoutPro+ plust
56 procent

Productnieuws met o.a.
Veelzijdige accuschaar

DEN BOSCH – De tweede editie van HoutPro+ ontving 10.600 professionele bezoekers en 1.200 studenten. Hiermee realiseerde de
vakbeurs een groei van maar liefst 56 procent ten opzichte van de
eerste editie in 2014. In totaal presenteerden 199 exposanten op
11.700 vierkante meter hun producten en diensten.
Van deze bezoekers was ruim 14
procent afkomstig van buiten de
landsgrenzen. Het overgrote
deel daarvan was afkomstig uit
België. Op de stands veelal tevreden gezichten. Vooral in de
eerste hal, de Langstraathal was
men bijzonder te spreken over
de beurs. In deze hal concentreerden zich voornamelijk de
toeleveranciers van de meubeleen interieurbouw. Loek Berger,
directeur van Belu Bonding Solutions presenteert op de stand
van Baars & Bloemhoff zijn L24
spuitlijm voor fineer. “Ik ben uitermate tevreden over de beurs.
Eindelijk een serieuze beurs
voor de interieurbouw. Eigenlijk
was er tot nu toe voor ons geen
goede beurs. De beurzen van de
Evenementenhal zijn te regionaal en de Bouwbeurs is weer te
algemeen. Hier komt precies het

Exposanten zijn tevreden over de
kwaliteit van het publiek.

goede publiek en deze beurs is
nu, qua omvang, ook interessant
voor de interieurbouwer en de
meubelmaker.”
Ook bij de machineleveranciers
en toeleverende industrie in de
Brabanthal over het algemeen
tevreden geluiden. Thijs Schoolkate van Tijhuis Houtbewerkingmachines maakt op dag 3 een

voorzichtige tussenbalans op.
“Wij zijn heel tevreden. Je ziet
dat bedrijven nu ook aandacht
krijgen voor zaken die niet direct
met de machines te maken hebben, zoals bijvoorbeeld onze
kanteltafels voor plaatmaterialen. Investeringen in dit soort
ondersteunende producten werden de afgelopen jaren steeds
uitgesteld, maar wij merken dat
daar nu ook weer aandacht en
dus geld voor is.“ Emilie Aarts
van de firma Robland is aangenaam verrast door de kwaliteit
van het publiek. “Wij staan hier
ook om onze Nederlandse dealers te ondersteunen. Die zijn
over het algemeen tevreden. Ik
merk ook dat er veel gerichte
belangstelling is, bijvoorbeeld
voor onze BM-3000 CNC gestuurde boormachine. Vier jaar
oud, maar nog niet zo bekend op
de Nederlandse markt. Een goede beurs, dit is zeker geen verspilde tijd.”

DIRECT UIT VOORRAAD LEVERBAAR

WWW.TERSA.NL
HK1606

NOBELWOOD
het alternatief voor tropisch hardhout
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doen uitsluitend hout uit verantwoord en duurzaam beheerde
bossen in- en verkopen. Houtverwerkers die STIP-gecertificeerd zijn kunnen duurzaam
hout, bijvoorbeeld FSC en PEFC,
ook gemengd toepassen en leveren onder het STIP-keurmerk.

071- 5 8964 0 0 / ERKON .N L

HK1158

Formaatzaag RSWOOD

Type NSE 3200
SKH is uw partner in certificering voor o.a.
FSC® - PEFC
PEFC™- ISO 9001 - VCA - KOMO®
- machine- en explosieveiligheidsvraagstukken

Met 3 assige CNC touchscreen besturing, variabel
toerental via computer instelbaar, 3200mm roltafel met
geharde stalen banen volgens “Altendorf” systeem, incl.
voorritsaggregaat.

Voor meer info bel naar 010 28 22 111
of ga naar www.peulen.nl
Geldig zolang de voorraad strekt.

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

HK1821a

Nieuwe Kanaal
Nieuwe
Kanaal9-C
9

6709 PA WAGENINGEN

T: 0317 - 45 34 25

E: mail@skh.org
mail@skh.nl

WWW.SKH.ORG
WWW.SKH.NL

HK1529
HK1717

Ideeën vorm geven
Overtuigend presenteren
Productie tekeningen tot in detail
BORM Nederland b.v.
www.borm-nederland.nl

HK1393c

prijs
Introductie
99
v.a. € 13.9
ex BT W

Tel. +31 492 820 108
info@borm-nederland.nl
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Beyleveld
cab houtimport

Modernste 5 assen gestuurde techniek!
PRO-MASTER 7125 & 7225

Uit voorraad en op aanvoer leverbaar:

Sneller. Flexibeler. Dynamischer

•
•

Krachtig

•

Hoge krachtoverbrenging voor ongekende
nauwkeurigheden. De PRO-TORQUE
technologie zorgt voor hoge snelheden en
extreme acceleratie.

•
•

5 assen aggregaat
Volledig uitgebalanceerd voor maximale
flexibiliteit. Perfect frees resultaat, zelfs bij
zware verspaning.

•

Voor de perfecte "workflow" in uw werkplaats biedt
HOLZ-HER u een compleet programma machines.

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 kwaliteiten, ook film-faced en MESHWIRE/film-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.

Beyleveld houtimport b.v.

Groot bereik
Tot 7220 mm in X-richting en een
daadwerkelijke maximale hoogte van 300 mm!

Sluisjesdijk 155 - 3087 AG Rotterdam
Tel.: 010-4761500 - fax: 010-4761696
info@beyleveld.com - www.beyleveld.com

HK1392

Lebbink Trading B.V.

HOLZ-HER GmbH | Plochinger Straße 65 | 72622 Nürtingen | www.holzher.de

HK1868

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

Europees Eiken stammen

Europees Noot

Europees Kersen

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

Tel.: 0320-288086
fax: 0320-288558
info@fiberboards.eu
www.fiberboards.eu

Veilingstraat 46
7833 HN Nieuw-Amsterdam

houtdrogen.nl

tel. 0591 - 55 25 04
fax 0591 - 38 19 10
info@ﬁjnhoutdrenthe.nl

Wij drogen al 30 jaar hout

www.ﬁjnhoutdrenthe.nl
HK1568b

Built to last!

HK1758

NU 20% korting
HK1872

www.harwi.nl

ZAAGMACHINES

PCK

Afzuiginstallaties
Kwaliteit, Service en Betaalbaar
s 3TOFAFZUIGING
s 6ERFAFZUIGWANDEN
s (OOGVACUàM SYSTEMEN

HK1845

Zaaghoogte: 205 mm • Afkortlengte: 450 mm • Neigen zaagarm: 45⁰ - 90⁰ - 150⁰ • Rotatie zaagarm: 45⁰ - 90⁰ - 135⁰
Motor: 5,5 kW • Elektrisch verstelbaar neigen • Rotatie en neigen digitaal aﬂeesbaar • Elektrische klemming rotatie.

(ILVARENBEEK
Tel 0031-13 5053311
Fax 0031-13 5054197
INFO PCKBVNL WWWPCKBVNL
'SM   
HK0966
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“KORTE HOUTJES”
Kleine regel advertenties prijs € 25,-

SPECIALS BIJ HOUTHANDEL HOUTEX
WADDINX VEEN - Houthandel
Houtex heeft een breed assortiment in circa 75 houtsoorten op
voorraad: van Abachi tot Zebrano. Deze diversiteit is de kracht
van het bedrijf. Maar daarnaast
haalt Houtex ook graag specials
in ‘huis’. Bijvoorbeeld een Mahonie-stam met een breedte van
circa 110 centimeter en een
lengte van 12 meter. Deze afmeting staat garant voor zéér bijzondere platen!
Maar Houtex heeft meer, bijvoorbeeld gedroogd onbekant-

recht Piquia, Angelim Pedra,
Fraké Noir en Eiken plaathout.
Met breedtes van circa 85
tot 140 centimeter en lengtes
oplopend van 300 tot 550 centimeter, perfect geschikt voor zogenaamde ‘boomstamtafels’.
En bijzondere boomstamstronken van Carapanauba. Doordat
deze boom op natuurlijke wijze is
omgevallen, in een FSC-concessie, heeft de overheid toestemming gegeven om de stronken te
exporteren. Uniek van vorm en
structuur, als staande stronk

RIJKSAANBESTEDING

Circulair kantoormeubilair
naar Gispen
CULEMBORG - De Rijksoverheid en Gispen gaan samenwerken op het
gebied van duurzaam rijksmeubilair. Na een aanbestedingstraject en
een gang naar de rechter is Gispen definitief geselecteerd als leverancier van kantoormeubilair voor de Rijksoverheid. En dat ondanks het
feit dat Gispen op het moment van gunning niet in het bezit was van een
FSC- of PEFC-certificaat.
Circulariteit was een belangrijk
uitgangspunt. Duurzaamheid, levensduurverlenging, waardebehoud en het voorkomen van afval
staan centraal binnen het partnership. Voorafgaand aan de overeenkomst kwam de overeenkomst
tussen de Rijksoverheid en Gispen
nog wel onder de rechter. Een andere leverancier van kantoormeubilair, Drentea uit Emmen, had namelijk een rechtszaak aangespannen, omdat bij de aanbesteding
Gispen als winnende partij niet in
het bezit was van een FSC- of PEFC-keurmerk. En dat terwijl de
overheid al jaren lang al het mkb
aanzette tot het behalen van deze
certificaten. Sterker nog: bij menig
aanbesteding lag deze eis zwartop-wit op tafel.
De aanbesteding werd uitgeschreven door Rijkswaterstaat en is vol-

gens hen de meest circulaire en
duurzame aanbesteding ooit. Uiteraard werden de strengste milieueisen gesteld aan producten
over bijvoorbeeld toxische stoffen,
grondstoffen en duurzaam hout.
Uitvoeringseisen
De rechter stelt in de uitspraak dat
alle eisen die in de aanbesteding
stonden uitvoeringseisen zijn en
dat Rijkswaterstaat het niet hoefde te controleren bij gunning.
Drentea-directeur Bert Top vindt
het vreemd, omdat dat betekent
dat ieder bedrijf in vervolg in zijn
offerte kan zeggen dat hij aan alle
eisen voldoet, dan afwachten tot
men de order krijgt en als die dan
komt, pas actie ondernemen om
aan de eisen te voldoen. Top: “Ik
ben verbaasd. Stel je eens voor dat
je een woning laat bouwen met
energielabel A. Dan wil je toch

voordat je de handtekening zet de
garantie dat het ook gaat lukken?
Opdrachtgevers zijn ook niet gebaat bij deze rechterlijke uitspraak; iedereen mag blijkbaar
van alles verklaren bij het inleveren van een offerte om zo de hoogste score te behalen. En dus is alles onder voorbehoud.”
En terwijl Drentea de wonden likt,
gaat bij Gispen de kurk van de fles,
want deze partij is uiteraard blij
met de uitspraak van de rechter.
De organisatie is inmiddels in het
bezit van het PEFC- en FSC-keurmerk en gaat nu het kantoormeubilair verzorgen voor alle ministeries (FM Haaglanden), Dienst Justitiële Inrichtingen en het Openbaar Ministerie. Ook andere overheidsinstanties gaan gebruik
maken van dit nieuwe contract,
waaronder de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA),
de Onderwijsraad, het Nederlands
Forensisch Instituut (NFI) en de
Raad voor de Kinderbescherming.
De samenwerking start per direct
en heeft een looptijd van tien jaar.

een echte eyecatcher of toegepast als onderstel voor een glazen tafel; een uniek element!

Houthandel houtex heeft circa 75
houtsoorten op voorraad, maar daarnaast de nodige ‘specials’.

NADERE INFORMATIE:
W W W.HOUTEX.NL

TEAM HMC SKILLS HEROES
2018 BEKEND
ROTTERDAM- In maart 2018 organiseert Skills Heroes weer de
jaarlijkse mbo-vakwedstrijden.
Het HMC gaat ook dit jaar weer
strijden om podiumplaatsen op
nationaal niveau. Het HMC heeft
ingeschreven voor de wedstrijden
Verkoper/Verkoopspecialist,
Interieuradviseur, Meubelmaker
en Restauratietimmerman.
Op dinsdag 17 oktober en woensdag 25 oktober streden 32 leerlingen om een plek in de regionale
kwalificatiewedstrijden. De meubelmakers hadden zes uur de tijd

voor het maken van een spiegellijst met traditionele details. De
scores van de beste twee leerlingen ontliepen elkaar niet veel.
Ui tein d el ijk w er d G uu s v an
Velthuijs en e er s te en Your i
Deurloo (foto) tweede. Guus en
Youri staan op 15 of 16 maart 2018
in de halve finale in de IJsselhallen
in Zwolle. Voor de wedstrijd
Restauratietimmerman had zich
slechts één leerling ingeschreven.
Theo de Groot is daarom direct geplaatst voor de halve finale. Deze
vindt plaats op 15 of 16 maart 2018
bij de Gieterij in Hengelo.

Youri Deurloo platste zich voor landelijke finales van de mbo-vakwedstrijden op het onderdeel ‘meubelmakers’.
ADVERTENTIE

KOMO SAFETY KEURMERK
VOOR VALBEVEILIGINGSBRANCHE
DEN HAAG - Per 31 oktober 2017 is er een nieuw keurmerk voor de
valbeveiligingsbranche: het KOMO® Safety keurmerk. Dit keurmerk,
ontwikkeld door Stichting Nivoh in samenwerking met SGS Intron en
marktpartijen, biedt duidelijkheid over wat veilig is en wat niet, zowel
voor voorschrijvende partijen als uitvoerende partijen. Uitvoerende
p ar tijen die vol doen aan de voor s chr if ten in de nieu we
Beoordelingsrichtlijn 9935 (BRL 9935), verkrijgen na certificering het
KOMO® Safety keurmerk.
Stichting Nivoh heeft als missie
ongevallen bij werken op hoogte te
voorkomen. De Stichting verduidelijkt, verbetert en borgt wet- en regelgeving ten aanzien van veilig
werken op hoogte en alles wat
daarmee verband houdt. Edgar
Veenman, voorzitter van Stichting
Nivoh, legt uit: “Dat het nemen van
veiligheidsmaatregelen tegen valgevaar op daken noodzakelijk is, is
voor iedereen in de keten nu wel
duidelijk. Een hele mooie verdienste van de markt. Want dit belangrijke veiligheidsbewustzijn heeft
de markt zelf gecreëerd. En dat is
een fundamentele eerste stap

naar meer veiligheid bij werkzaamheden op hoogte.”
De BRL 9935 bestaat uit vier delen: een algemeen deel en drie bijzondere delen voor respectievelijk
‘Ontwerp’, ‘Installatie’ en ‘Inspectie & Onderhoud’. Uitvoerende
partijen zoals dakdekkers, valbeveiligingsbedrijven en adviesbureaus kunnen voor alle delen het
KOMO® Safety procescertificaat
behalen. Waarbij het algemene
deel en tenminste één bijzonder
deel verplicht zijn. Veenman: “De
onderverdeling in verschillende
processtappen met bijbehorende

eisen sluit mooi aan op de Wet
Kwaliteitsborging voor het bouwen
die in 2019 van kracht wordt. Twee
vliegen in één klap dus voor uitvoerende partijen!”
Opbrengst
Het KOMO® Safety certificaat
biedt zowel voorschrijvende als
uitvoerende partijen vergelijkbare
offertes en gelijkwaardige concurrentie bij aanbestedingen. Indirect
moet dit zorgen voor veilige werksituaties op hoogte en het voorkomen van ernstige ongevallen, aansprakelijkheidsclaims en imagoschade.
NADERE INFORMATIE:
W W W.NIVOH.NL

TERSA.
DE UNIEKE
ZWITSERSE
KWALITEIT
Je enige garantie voor het unieke snelwisselsysteem
en de beste omkeermessen ter wereld. Niet voor niets
werken professionals al 25 jaar het liefst met TERSA.

DIRECT UIT VOORRAAD LEVERBAAR
WWW.TERSA.NL
HK1607
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BOTTENE PUSH 180 R
De Zelling 22
3342 GS
Hendrik Ido Ambacht
T 078.684.684.0
info@vos.nu
www.vos.nu
www.voswebshop.nl

Tigerstop
Afkortzaaginstallaties
2017-08 VOS Bottene Push 180R - Houtkrant2.indd 1

Technische kenmerken:
• maximale houtlengte tot 10 meter;
• standaard positioneersnelheid 180 m/min (optioneel 300);
• lengtemeting, optimalisatiesoftware en optionele krijtstreeplezer;
• zagen onder hoeken van +68 tot -68 graden;
• zaagbladdiameter 600 mm.

Verhoog meteen de productie
en nauwkeurigheid van uw machine

HK1911B

Volautomatisch zaagcentrum voor optimaliseren en afkorten

8/16/2017 3:19:39 PM

VOOR HOUTBEWERKERS

HK1623

Dé speciaalzaak voor houtbewerking
met het grootste assortiment!
schaven
zagen
pyrografie
slijpen & wetten
beitels & gutsen

Vlamoven 32
6826 TN Arnhem

werkbanken
machines
en meer!

026 - 445 16 44
houtbewerkers@baptist.nl

WINKEL OOK OP BAPTIST.NL

www.dehoutkrant.nl

Programmeerbare
Positioneersystemen

www.tigerstop.eu
Tel: + 31 546 57 51 71
info@tigerstop.nl

TigerStop B.V.
Bedrijvenstraat 17
NL-7641AM Wierden
Nederland
HK1778a

Leitz zorgt voor oplossingen in nieuwe dimensies en staat voor kennis,
kwaliteit, betrouwbaarheid, efficiëntie, flexibiliteit, productiviteit en
duurzaamheid.
ProfilCut Q Premium: Deze gereedschappen zijn goedgekeurd voor snijsnelheden tot 120 meter per seconde. Hierdoor wordt de productiviteit en
output verhoogd. Een innovatief opspansysteem zorgt voor een betere
rondloop nauwkeurigheid en een hogere oppervlaktekwaliteit. De messen
kunnen gemakkelijk gewisseld worden en de aluminium body reduceert
geluid met 3 dB(A) vergeleken met conventionele gereedschappen. Voor het
innovatieve design kreeg Leitz een Red Dot award, een van de meest
prestigieuze prijzen op het gebied van product design.
Innovaties waar u iets aan hebt ...

We shape the future

Leitz Service B.V.
Tel. +31 (0) 182 30 30 30
info@leitz-service.org
www.leitz.org
HK1913
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AGENDA

HOUT – EN BOUWMATERIALENINDUSTRIE POSITIEF
VOORBURG - Het producentenvertrouwen ging van 8,5 in september naar 8,2 in oktober. De
ondernemers in de hout- en
bouwmaterialenindustrie zijn
samen met de transportsector
het meest positief.
Het vertrouwen van de industriële producenten ligt ruim boven
het gemiddelde van de afgelopen
twintig jaar (0,7). Het vertrouwen
van de ondernemers bereikte in
januari 2008 de hoogste waarde
(9,4) en ruim een jaar later de
laagste waarde ( -23,5). Sinds

oktober 2014 hebben de positief
gestemde onder nemer s de
overhand. Producenten in de industrie waren in oktober minder

De hout- en bouwmaterialenindustrie is
positief over de productie in de komende
drie maanden.

positief over de productie in de
komende drie maanden. Ook het
oordeel over de voorraden gereed product was iets minder
positief. Daarentegen verbeterde
het oordeel van de producenten
over hun orderportefeuille. De
gemiddelde dagproductie van de
Nederlandse industrie was in
augustus bijna 4 procent hoger
dan in augustus 2016. De stijging
is iets groter dan in juli. Al bijna
twee jaar produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.

JAN

23-25

GEVEL
Vakbeurs voor de gevelbranche,
gericht op opdrachtgevers,
bouwkundigen en architecten
Rotterdam Ahoy
www.gevel-online.nl

MRT

13-15

20-22

INTERIEURBOUW VAKBEURS
GORINCHEM
Evenementenhal Gorinchem
evenementenhal.nl/gorinchem

JUL
MATERIA
Beurs met innovatieve
materialen
Rotterdam Ahoy
www.materia.nl

18-22

INTERFORST
Vakbeurs voor de bosbouw
München Messe
www.interforst.de

Foreco levert hout voor
parkeergarage
DRIEBERGEN-ZEIST - Veel parkeergarages zijn afzichtelijke bakken
van beton, maar in Driebergen-Zeist doen ze het anders. Daar werd
vrijdag 18 oktober de nieuwe parkeergarage in het stationsgebied opgeleverd. Deze parkeervoorziening, goed voor 600 parkeerplekken, is
voorzien van houten lamellen en natuursteen. De garage is een ontwerp van Groosman Architecten. Foreco Dalfsen leverde het hout.
Voor de herontwikkeling van het
stationsgebied ontwierp Groosman Architecten de eerste energie-neutrale parkeergarage van
Nederland met een hoog comforten veiligheidsniveau. Dankzij de
houten lamellen en het gebruik
van natuursteen sluit het gebouw
perfect aan op de omgeving. Extra
aandacht is uitgegaan naar de
hoofdentree, waar het karakteristieke spel van lamellen is doorgezet. De vide maakt alle verdiepingen zichtbaar en biedt overzicht.

kleur en structuur en de impregnering is zeer bestendig, zodat de
verwering van het hout maar zeer
langzaam verkoopt.

geleverd in de afmeting van 43 bij
99 millimeter en wisselend in
lengte van 2.47 tot 3.32 meter. De
lamellen zijn op een stalen achterconstructie bevestigd via een blinde vernageling met rvs-schroeven. Zo ontstaat er een reliëf in het
gevelbeeld dat verder wordt versterkt door de luiken die haaks op
de gevel zijn geplaatst.

De garage werd in slechts honderd werkdagen gerealiseerd. De
opdrachtgever koos nadrukkelijk
voor een gevelbekleding met houten lamellen. Daarbij viel de keus
De houten lamellen zorgen ervoor dat de
parkeergarage niet direct oogt als
parkeergarage.

SafeWood is met behulp van polymeren beschermd en werkt brandvertragend. (foto’s:
Harry Noback Architectuurfotografie)

op de SafeWood ‘collectie’ van Foreco. De keuze voor hout past in
het duurzame concept van de garage. SafeWood is brandvertragend. Het hout is met behulp van
polymeren beschermd. Het behoudt daarbij de oorspronkelijk

Afwerken met verf of andere beschermende lak, olie of beits is
niet nodig. Ook zorgt de impregnatie voor een brandwerendheid van
ongeveer 40 jaar.
Foreco heeft in totaal 150 kubieke
meter aan grenen houten lamellen

Extra aandacht is uitgegaan naar de hoofdentree, waar het karakteristieke spel van
lamellen is doorgezet.

Knelpunten zijn de milieueisen, ontbrekende infrastructuur, stedenbouwkundige eisen en
capaciteitsproblemen bij ontwikkelaars, toeleveranciers en gemeenten.

KNELPUNTEN WONINGBOUW
AANPAKKEN
ZOETERMEER - De provincie Noord-Holland kent een aantal knelpunten op het gebied van woningbouw. Maar het is mogelijk om de knelpunten op te lossen, zodat aan de woningvraag tot 2025 (102.000 woningen) kan worden voldaan. In principe zijn er voldoende bouwlocaties, maar de knelpunten worden veroorzaakt door milieueisen en ontbrekende infrastructuur. Ook zorgen stedenbouwkundige eisen of capaciteitsproblemen bij ontwikkelaars, toeleveranciers en gemeenten
voor vertraging.
Dat blijkt uit een analyse van het
Economisch Instituut voor de
Bouw (EIB) op basis van 38 bouwplannen in de provincie NoordHolland. Om de haalbaarheid van
de plannen te toetsen zijn de financieel-economische en beleidsmatige risico’s van de plannen onderzocht. Het EIB concludeert dat
45 procent van de onderzochte
plannen zonder veel vertraging of
kans op uitval kan worden gerealiseerd. Aan 19 procent van de onderzochte plannen kleeft een financieel-economische belemmering. 12 procent van de onderzochte plannen heeft te maken met beleidsmatige knelpunten, waardoor
er risico is op vertraging of uitval
van die plannen.
Bouwend Nederland en de provincie Noord-Holland willen kijken
welke problemen kunnen worden
opgelost om de totale bouwopgave
van 102.000 woningen tot 2025 in
Noord-Holland te halen. Gedeputeerde Wonen van de provincie
Joke Geldhof: “Het aantal woningen dat wordt opgeleverd moet op
stoom blijven om aan de vraag te
kunnen voldoen. Met dit onderzoek in de hand kunnen we de gevonden knelpunten heel gericht
aanpakken en ervoor zorgen dat
er wél gebouwd kan worden. Wij
gaan ons daarbij in eerste instan-

tie richten op snel te realiseren
grote projecten waar vertraging
dreigt.” Voorzitter Maxime Verhagen van Bouwend Nederland is blij
met de samenwerking met de provincie Noord Holland. “Dit onderzoek laat wederom zien dat de woningbouw moet worden versneld.
Er worden nu te weinig en bovendien te dure woningen gebouwd.
Het kan niet zo zijn dat de gewone
man/vrouw geen eigen woning
meer kan kopen.”
Maatregelen
Op basis van de uitkomsten van
het onderzoek hebben de provincie en Bouwend Nederland afgesproken de belemmeringen bij
projecten op te lossen. Beide partijen gaan projecten nauwer volgen, zodat sneller kan worden geholpen bij vertraging. Ook komt er
meer aandacht voor de kwalitatieve vraag, waarbij wordt gekeken of
de woningen die gebouwd kunnen
worden voldoen aan de wensen
van toekomstige bewoners. Ook in
de toekomst zal er een grote behoefte zijn aan wonen in steden,
maar daarnaast zullen er ook
mensen zijn die in een groene omgeving willen wonen. Bouwend
Nederland en de provincie zetten
daarom in op regionale woningbouwprogrammeringen die aansluiten bij de behoefte.
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hoogwaardig industrieel gereedschap
precisie slijptechniek & machines
voor de hout-, metaal-, kunststof- en aluminiumverwerkende industrie
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Machines voor de houtbewerkende industrie

Bel 053-5382437

HK0707
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info@kamp.nl

Details maken
het verschil
■ Meer dan dertig jaar ervaring in de houtbewerkings- en bouwbranche in binnenen buitenland
■ Ondersteuning bij de aanschaf en het
onderhoud van uw houtbewerkingsmachines en elektrisch gereedschap
■ Importeur van de unieke Griggio
Unica Safe

■ Diverse demo’s op Houtpro+ beurs
(31-10 t/m 3-11-2017)

b.v. machinehandel

HK1827

OFFICIEEL DEALER VAN

■ Importeur van Salvador en Freud

www.griggiomachines.nl

Universeel 3 in 1 lijmopbrengsysteem voor EVA,
PU of PO smeltlijmen
• Optioneel HOT-AIR techniek voor naadloos resultaat
• Gepatenteerde multitool hoekafrondfreessysteem
• IR lamp voor opwarming paneel in doorloop
• Compact in afmeting en laag energieverbruik
•

T +31 (0)77 396 85 00
M +31 (0)6 39 23 26 93
info@kantentechniek.nl
www.kantentechniek.nl

Machinehandel Van Nuland v.o.f.
Molenweg 41, 6617 BC Bergharen, Tel.: 0487 531571
HK1862

holscan

Barwoutswaarder 3-v | Woerden. 0348 562178 | E-mail: info@holscan.nl | www.holscan.nl

U ziet
obstakels
Wij zien
mogelijkheden
Blinde en slechtziende mensen
kunnen veel. Spelen. Leren.
Werken. De Vereniging
Bartiméus Sonneheerdt helpt.
Help mee, geef via rekeningnummer 400 40 40.
Kijk ook op
www.steunbartimeus.nl.

Houtbewerkingsmachines – afzuiginstallaties – gereedschappen – service en onderhoud
HK0727

Ook afkomstig van (gemelamineerd)
spaanplaat, MDF enz.
Verhuur van zaagselcontainers en leegzuigen bunkers

houtdrogen.nl

HK1876

HK1145

Wij hebben interesse voor:
HOUTVEZEL, ZAAGSEL
en SCHOON RESTHOUT

Postbus 60 3940 AB Doorn
Tel. (0343) 52 68 52
www.steunbartimeus.nl

Wij drogen al 30 jaar hout
NU 20% korting

22x
voor slechts
€44,-p/j.

Ook leverbaar: (bio) brandstofkorrels (pellets)

www.dehoutkrant.nl
HK1473

• Optimale rondloop nauwkeurigheid

• Geluidsreducerende aluminium freesbody

• Perfecte oppervlaktekwaliteit

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

HK1872

DE LANGE B.V. - Ursem - Tel. 072-5039202
www.delangebv.nl - Fax 072-5039835

• Eenvoudig en snel messen wisselen

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

Veldegge 5
7468 DJ Enter
t 0547 383 897
f 0547 381 115
www.euromec.nl
info@euromec.nl

Echte
zuigkracht !
•
•
•
•
•
•
•

Mobiel en compact
Div. diameters 100 t/m 300 mm
Hand of persluchtreiniging
AL-KO Optie-jet filter systeem
Reststofgehalte, 0,2 mg/m3
CE ISO 9001
Type Ecojet tot 15000 m3

Heeft u snel een houtbewerkingsmachine nodig?
O.a. STROMAB Afkortzaag, SCM Formaatzaag,
HARWI Platenzaag/Cirkelzaag, RIEDEX Afzuiger,
CENTAURO Lintzagen, SCM Vlakbank/
Vandiktebank, VERTONGEN Pennenbank,
GRIGGIO Vierzijdiges, enz.
HOUTBEWERKINGSMACHINES

HK1801

Wij hebben veel machines op voorraad, zowel nieuw als gebruikt:

053 4312471
WWW.BECKERSMACHINES.NL T:E: info@beckersmachines.nl

AF-HO, al 30 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

HK0978
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THEMA

Smart Industry: nu of later
DEN BOSCH - Hoe ziet de toekomst van de kleinere meubelmaker, interieurbouwer of timmerfabrikant er uit? Op de Houtpro+ in de
Brabanthallen waren de meningen verdeeld. Grote bedrijven als De
Groot en Klingelnberg-Klauss denken dat een verdere automatisering
de oplossing is voor het personeelstekort en de vraag naar een efficiëntere productie. Andere machineleveranciers focussen op perfectionering van bestaande machines of updaten van verouderde software.
Bij Klingelnberg Klauss veel aandacht voor Tapio. Eén van de grote
voordelen van Tapio is dat de machine op afstand te monitoren is.
Handig voor de machineleverancier, die op afstand kan meekijken,
bijvoorbeeld bij storingen. Ook de
monteur van een bedrijf kan vanaf
een andere locatie kijken of het
productieproces nog goed verloopt .”Want stilstand is dodelijk
en met Tapio kun je machines laten draaien, ook al is het personeel ‘op afstand’ ”, zo schetst
Klikla-directeur Alexis Dirix, die er
direct bij vermeld dat ook voor de

het verlengde daarvan Industrie
4.0. Ook Frank Meenderink, commercieel directeur bij De Groot is
van mening dat Industrie 4.0 voor
de kleine bedrijven binnen handbereik is. “Je kunt machines aan
elkaar koppelen, maar het is ook
interessant om meerder functies
in één machine samen te brengen.
We bouwen de slimmigheden van
de grote machines nu ook in de
kleinere bewerkingscentra. Zo’n
machine kan dan ‘op maat geleverd worden. De investering betaalt zich ongetwijfeld terug. Een
mooi voorbeeld daarvan is de CNC

er een goed alternatief voorhanden; de Biesse Winline, een relatief klein bewerkingscentrum met
meerdere functies.
Een ander voorbeeld van zo’n CNC
bewerkingscentrum is de Saomad
WP 25, voor de productie van onderdelen voor ramen, deuren en
kozijnen op de stand van Gerretsen Wijhe. Ook dit is een machine
met een grote flexibiliteit in de
productie en aansturing vanuit
meerder softwaresystemen. En
ook bij Gerretsen op de stand melden zich geïnteresseerde bezoekers.
Tegengeluid
Toch is er ook een tegengeluid. Industrie 4.0 is bij lang niet alle machinefabrikanten in beeld. Erwin
Kamp ziet dat veel bedrijven met
een update van de bestande soft-

Demonstraties, zoals hier op de stand van Ostermann trekken veel bekijks.

alsnog zijn de kleine bedrijven geïnteresseerd in een gewone formaatzaag of kantenaanlijmer en
dan vooral de verder perfectionering van deze machines, zodat ze
nauwkeuriger en sneller worden
en makkelijker om te stellen. En al
die automatiseringsystemen en
appjes moeten ook nog eens betaald worden.”
Hype
Harjan Talen van Talen Machines
in Staphorst is enthousiast over
4.0, maar is tegelijkertijd wat te-

nere bedrijven worden lekker gemaakt met 4.0, maar ik ben van
mening dat 95 procent van de kleinere bedrijven er nog niet klaar
voor is. Vooralsnog zie ik meer in
het upgraden van bestande machines. Ik denk dat kleine bedrijven
daar op dit moment de meeste behoefte aan hebben.”
Budget
Volgens Emilie Aarts van machinefabrikant Robland is het ook een
budgettaire kwestie. “Niet iedereen heeft het geld er voor. Ik zie op

Veel aanloop op de stand van Boere.

kleinere bedrijven Tapio binnen
handbereik ligt. “Machines moet
Tapio-ready zijn, maar Tapio is niet
verbonden aan een specifiek merk
en kan dus gekoppeld worden aan
verschillende machinemerken.
Het is in onze optiek de oplossing
voor het steedsgroter wordende
pesoneelsprobleem”
Binnen handbereik
Ook bij De Groot veel aandacht
voor verdere automatisering en in

–nesting machine Rover K van
Biesse. De machine kan frezen en
verticaal boren, maar we hebben
er nu een extra functie, het horizontaal boren, aan toegevoegd.
Daarmee breng je het aantal extra
handelingen terug. Dan noemen
we Smart Industry, slim, meerdere functies in één machine bij elkaar brengen.” Ook voor de timmerindustrie levert De Groot een
soortgelijke machine. Op het moment dat de Conturex te duur is, is

ware vaak weer vooruit kunnen.
“Ik zie veel bedrijven die tien jaar
geleden een machine hebben aangeschaft, maar dat de software inmiddels verouderd is. Een update
is voor ons een dag werk, maar
dan kan de machine weer jaren
mee. Je hoeft dus niet direct naar
nieuw te kijken.“ Arnaud Renaud
van Molendijk Houtbewerkingsmachines haalt zijn schouders op
over industrie 4.0. “Het is maar
welke naam je er aan geeft. Voor-

Duivestein heeft een verhoging gebouwd, zodat het stapelen en verplaatsen van plaatmaterialen goed is te volgen.

Felder Nederland is van oudsher sterk in de formaatzagen.

rughoudend. “4.0, het koppelen
van machines en softwarematige
aansturing vanaf kantoor is de toekomst, maar die automatisering
kan heel goed samengaan met een
standalone-machines. 4.0 is niet
het toverwoord waarmee je alles
oplost. ” Ook Erwin van Schoonhoven op de stand van Felder Nederland laat zich het hoofd niet op hol
brengen. “Wat is 4.0? Wij kunnen
ook machines koppelen. Veel klei-

korte termijn niet een grootschalige omschakeling. Wij zoeken de
markt op dit moment in de doorontwikkeling van de traditionele
machines of nieuwe standalonemachines zoals de kantelbare
freesmachine BM 3000. De markt
zal ongetwijfeld op termijn veranderen, maar wij houden vooralsnog vast aan traditioneel en betaalbaar.”
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MORBIDELLI UX100
FLEXIBEL, SNEL, NAUWKEURIG

Batch One productie of seriematig tot
1.200 onderdelen per shift.
Bewerkingsunits aan beide zijden voor het boren, frezen of groevenzagen.
In- en uitvoersystemen voor manuele of automatische handling van de panelen.

SCM Group Nederland
Soldaatweg 2, 1521 RL Wormerveer - 075-6478 478 - info@scmgroup.nl - www.scmgroup.nl

HK1867e
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KORT NIEUWS

TRAINING PLAFOND – EN WANDSYSTEMEN
GENT – Het Belgische Timber
Training Center vraagt geïnteresseerden om zich aan te melden
voor de training ‘Plafond- en
wandsystemen in functie akoestiek, klimaat en techniek’. De cursus vindt plaats op 5 december in
Gent.
De kwaliteit van het binnenmilieu
wordt grotendeels bepaald door
de materialen en technieken die

men toepast. Een goede akoestiek speelt hierbij een cruciale
rol. Dagelijks komen nieuwe producten op de markt, die bijdragen
aan het akoestisch comfort en
aangepast zijn aan nieuwe technieken. Een grondige kennis van
het huidige aanbod aan plafonden wandsystemen en een inzicht
in de technische kwaliteiten, helpen het juiste aanbod aan te bieden, professioneel advies te ver-

lenen en dus ook om de omzet te
verhogen.
Programma
De eendaagse cursus omvat
meerdere onderdelen. Zo is er
aandacht voor de technische eisen waaraan het binnenmilieu
moet voldoen. Klimatiseren,
brandgedrag en akoestiek komen
uitgebreid aan de orde. Het
marktaanbod wordt uitgebreid

Transformatie van bedrijfshal naar trampolinepark
VEENENDAAL - Herbestemming van leegstaande bedrijfshallen staat
momenteel volop in de belangstelling. Anders dan bij kantoorpanden
is de transitie naar een woonomgeving niet snel te maken. Wat wel kan
is de ‘ombouw’ naar bijvoorbeeld een trampolinepark; een sport
annex vrijetijdsbesteding die in Nederland in opkomst is. Het OSBplaatmateriaal van Medite Smartply komt daarbij goed van pas.
Timmerbedrijf Jeroen Buijzen uit
het Brabantse Gemond heeft van
deze transformatie haar specialiteit gemaakt. Inmiddels wordt de

expertise van het bedrijf niet alleen ingeschakeld in Nederland,
maar ook daarbuiten. Bij de ombouw naar trampolineparken ver-

Bij de herbestemming van een bedrijfshal tot trampolinepark werd gebruik gemaakt van
Smartply OSB3 plaatmateriaal van Medite Smartply.

trouwt het bedrijf op het OSBplaatmateriaal van Medite Smartply.
De gerealiseerde trampolineparken hebben een vloeroppervlakte
die per project verschilt. Bij het
meest recente project in Veenendaal bedroeg het vloeroppervlak
1.000 vierkante meter. De ombouw
van een kale hal naar trampolinepark wordt gerealiseerd met 18
millimeter dik Smartply OSB3
plaatmateriaal dat, zonder toegevoegde formaldehyde, wordt vervaardigd van lagen houtspanen.
Door de uniforme opbouw kent het
plaatmateriaal geen zwakke plekken, zoals (open) kwasten en
scheuren. Smartply OSB3 is een
FSC gecertificeerd alternatief voor
zachthout multiplex.
Constructie
De OSB3-platen zijn bevestigd op
110 x 160 centimeter grote constructieve frames van vurenbalken. Bij het trampolinespringen
treedt een krachtenspel op dat
voor een belasting van 500 kg/m2
kan zorgen. Om deze brute krach-

toegelicht aan de hand van beeldmateriaal, monsters en toepassingen. Verder komen plafondsystemen en akoestische elementen op basis van hout, metaal, mineraal, gipskartonplanten
en kunststof aan bod. Ook worden wandsystemen op basis van
hout, mdf bekleed met fineer of
laminaat en modulaire wandsystemen behandeld. Speciale toepassingen zoals in sporthallen,

ten op te kunnen vangen, is de balkenconstructie op zwaar belaste
plaatsen nog eens verstevigd met
OSB-plaat. De balken en platen
worden op maat gezaagd aangeleverd en op locatie verwerkt. De
platen zijn aan de rand afgewerkt
met een tong- en groefverbinding.
De keuze voor de Smartply OSB3
plaat wordt volgens de verwerker
ingegeven door de zeer goede
haaksheid wat resulteert in een
uiterst vlakke constructie. De afwerking van het plaatmateriaal
met een laagje paraffine om de
plaat waterafstotender te maken,
geeft het geheel volgens de verwerker een fraai uiterlijk. Daarnaast laat de tong- en groefver-

keukens en industrie passeren de
revue.
De cursus kost 435 euro (excl
btw) en inschrijven kan tot 21 november. Om de kwaliteit te waarborgen is plek voor zes tot twaalf
personen. De cursus wordt gegeven bij het Timber Training Center in Gent.

binding zich zeer snel verwerken.
Smartply OSB3
Smartply OSB3 is een sterk, veelzijdig plaatmateriaal dat wordt ingezet voor constructieve toepassingen in vochtige omgevingen.
Het materiaal wordt onder meer
toegepast voor daken, vloeren,
wanden en bouwtuinomheiningen.
De producten worden geheel in lijn
met de modernste bouwmethodes
en gericht op het creëren van gezonde leefomgevingen geproduceerd. Het plaatmateriaal is leverbaar in dikten van 6 tot met 30 millimeter en in uiteenlopende afmetingen.
W W W.MDFOSB.COM/NL

Bij de ombouw naar trampolineparken vertrouwt Timmerbedrijf Jeroen Buijzen op het
OSB-plaatmateriaal van Medite Smartply.

BOEKRECENSIE

DE POPULIER
ONZE VOLKSBOOM IN NIEUW
PERSPECTIEF
Wim Huijser maakte het afgelopen jaar een rondreis door populierenland. Hij sprak onder andere kwekers, wetenschappers,
landschapsarchitecten, beleidsmakers, boswachters en houtverwerkers over deze typische
Hollandse en Vlaamse boom. Dat
alles resulteerde in het boek: De
populier. Onze volksboom in
nieuw perspectief. Sinds het lezen van Wim Huijser’s boek ga ik
mijn kijk op de populier herzien.
Huijser en vele anderen maken
zich zorgen over het verdwijnen
van de populier uit het Nederlands landschap. De boom moet
het gevecht aan met allerlei vooroordelen. Waaibomenhout, te
weinig opbrengst en ecologisch
uit de mode en lastig in het onderhoud. In aantallen is de boom
flink weggezakt. Volgens de Nederlandse bosinventarisatie in
2006 was de populier met 16 duizend hectare de hoofdboomsoort. In 2012 was dat nog maar 12
duizend hectare, een afname van
25 procent in 6 jaar tijd.
Ik ben geboren en getogen op de

Veluwe. Vandaar waarschijnlijk
mijn voorliefde voor de eik, beuk,
berk, douglas en vliegden. Ik heb
eerlijk gezegd niet zoveel met de
populier. De associatie met de
populier komt uit mijn jeugd. Als
ik ging logeren bij een tante, die
richting IJssel woonde, passeerde ik altijd (voor mijn gevoel) kilometerslange wegen met populieren. Het was altijd slecht weer,
wind tegen en takken op de weg.
Reden dus voor mij om van mijn
vooroordelen af te stappen en me
met dit boek maar eens een paar
avonden op de bank te nestelen.
Want al ben ik geïnteresseerd in
alles wat met bos, bomen en hout
te maken heeft, ik weet (bijna)
niks van de populier. En zoals zo
vaak: onbekend maakt onbemind.
Al lezende in dit boek verzamel je
heel wat wetenswaardigheden
over de peppel. Natuurlijk weet
de gemiddelde Nederlander en
Vlaming waarschijnlijk wel dat de
populier gebruikt wordt voor het
maken van klompen. Maar ik wist
bijvoorbeeld niet dat er maar
liefst veertig populierensoorten
zijn! Ook wist ik niet dat het beste
populierenhout tegenwoordig
naar China gaat en de rest voornamelijk voor de vervaardiging

van pallets wordt gebruikt of in
de shredder verdwijnt. En, ook interessant, het is (volgens beeldhouwer Emile van der Kruk) de
meest lichaamsvriendelijke houtsoort, waarbij tussen hout en
huid geen allergische reactie
plaatsvindt. Vandaar dat vroeger
protheses van populier werden
gemaakt.
In korte hoofdstukken laat Huijser diverse deskundigen, allen
vanuit hun professie, over hun
verwantschap met de populier
vertellen. Dat geeft verrassende
inzichten en leuke inkijkjes. De
hoofdstukken zijn, na een introductie van Huijser, als een mono-

loog van de geïnterviewde opgetekend. Zij vertellen over hun zorgen, maar ook liefde voor de populier. Soms is het wel wat erg
specialistisch en verliest de spreker zich in een uitgebreid verhaal
over klonen en stekken, maar
Huijser is er in geslaagd om het
op een begrijpelijke en lezenswaardige manier op papier te zetten.
Tussen deze hoofdstukken met
de geïnterviewden stipt Huijser
allerlei andere items aan, waarbij
de populier een rol speelt. Dat
varieert van De Groene Katheraal bij Almere tot aan klompenblazen, de wollige bundelzwam,

de voordelen van populierenmultiplex en het ontspannende geruis van de boom.
Ik kan nog steeds niet zeggen dat
ik de populier een mooie boom
vind, maar Huijser is er wel in geslaagd om mij met een andere
blik naar deze volksboom te laten
kijken. Ook met dank aan de foto’s kijk ik bewuster naar het lijnenspel in het landschap en als ik
binnenkort weer eens in Amsterdam ben, dan ga ik zeker bij Het
Vondelpark langs om aan de Van
Eeghenlaan de Canadese populier met een stamomtrek van 617
centimeter te bekijken.
Huijser is er in geslaagd om mij
met een andere blik naar de populier te kijken. Bovendien heeft
hij mij doen inzien dat het van
groot belang is dat we deze
volksboom behouden voor het
Nederlands landschap. Tot zover:
missie geslaagd.
Gerrit Tenkink
DE POPULIER
ONZE VOLKSBOOM IN NIEUW
P ERSPECTIEF
AUTEUR: WIM HUIJSER
PRIJS: 24,95

De populier heeft het de laatste jaren zwaar te verduren. Tijd voor een herwaardering van

KNNV UITGEVERIJ 2017

deze volksboom.

ISBN: 978 90 5011 6251
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VAKANTIE
IS...

CNC-aansturing

...EEN
UITDAGING

Kun jij reanimeren?
VAKANTIE IS
WIELEWAAL

Stichting Wielewaal
zoekt vrijwilligers
om kinderen, jongeren
en volwassenen
met een beperking
een onvergetelijke
vakantietijd
te bezorgen.

Hét complete softwarepakket voor
3- tot 5-assig frezen en nesting

SCHAVERIJ | DROGERIJ | TR ANSPORT
UW HOUTSPECIALIST MET EEN
UITGEBREIDE VOORRAAD IN O.A.:

•
•
•
•

OREGON PINE
PITCH PINE
(SIBERISCH) LARIKS
GRENEN

CA. 75
HOUTSOORTEN
RUIM OP
VOORRAAD!

WILLEM DE ZWIJGERLAAN 1 | WADDINXVEEN
T 0182 – 615933 | E INFO@HOUTEX.NL

HK1873
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WillemsenMachines
Houtbewerkingsmachines

Nieuw , gebruikt, service en onderhoud

Maak jij het mogelijk?

Proteus Systems Europe BV
+31(0)418 655200

HK1610

info@proteus.nl
www.proteus.nl

WAT MAAKT
HOUTINDUSTRIE
SCHIJNDEL UNIEK:

www.wielewaal.nl/
vrijwilligers

Kun jij reanimeren?
Kun jij reanimeren?
Kun jij reanimeren?
Kun jij reanimeren?

Meld je aan op
hartstichting.nl/
reanimatie

•Professionele bewerking van uw hout;
•Hoogwaardige kwaliteit en service;

Meld je aan op
hartstichting.nl/
reanimatie
Meld je aan op
Meld
je aan op
hartstichting.nl/
Meld
je aan op
hartstichting.nl/
reanimatie
hartstichting.nl/
reanimatie
reanimatie

•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;

www.willemsenmachines.nl

tel: 0654392043

info@willemsenmachines.nl

showroom: Matensestraat 24 , 6669 CJ DODEWAARD ( bezoek op afspraak)
Postbus 25, 6669 ZG DODEWAARD Wielewaalhof 4 , 6669 EB DODEWAARD
HK1381

•Uitgebreide schaaf en proﬁleer mogelijkheden tot een
maximale doorvoerbreedte van 450 mm, dikte van 200 mm en
lengte van 10 meter;
•100% duurzame productie.

HIS

10 schaafmachines & 4 herzaagmachines
3 automatische spuitinstallaties

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

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

HK1465

HK1307
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8 droogkamers & 1 vacuümdroger
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Optimaliseer uw
productieproces met
TopSolid’Wood CAD/CAM en
Plan-de-CAMpagne ERP
van Bemet.

Smartoplossingen voor meubel- en interieurbouw

Bemet International B.V. | Postbus 1040 | 3900 BA Veenendaal
T 0318 - 495858 | E info@bemet.nl | W www.bemet.nl
HK1837

HK1025

13 NOVEMBER 2017

EDITIE 20

Kwaliteit
in schuuroplossingen
voor ieder materiaal

JOH. SL A AP B.V. - OOSTHUIZEN

w w w.johslaapbv.nl - ericvandenhudding @ he tne t .nl
tele foon 0 2 9 9 - 6 3 3 7 3 9
HK1495

HUNDEGGER ROBOT-Solo

DE SENSATIE

Nederlands
kwaliteitsprodukt
Samen zorgen
voor de natuur

Boere Machinefabriek bv
T +31(0)182 614400 - F +31 (0)182 618349

www.boere.nl

De natuur staat steeds meer onder
druk. Natuurmonumenten stelt de
natuur veilig. Uw steun is hard nodig.
Word lid, dat kan al vanaf € 2,– per
maand. Kijk voor meer informatie op
www.natuurmonumenten.nl

Samen zorgen
voor de natuur

Natuurmonumenten. Als je van Nederland houdt.

HK1353

HK1236

Samen zorgen
voor de natuur
Samen zorgen
voor
desteeds
natuur
De
natuur staat
meer onder

druk. Natuurmonumenten stelt de
natuur veilig. Uw steun is hard nodig.
Word lid, dat kan al vanaf € 2,– per
De natuur
staat
steeds
onderop
maand.
Kijk
voor
meermeer
informatie
druk. Natuurmonumenten stelt de
www.natuurmonumenten.nl
natuur veilig. Uw steun is hard nodig.
Word lid, dat kan al vanaf € 2,– per
maand. Kijk voor meer informatie op
Natuurmonumenten.
Als je van Nederland houdt.
www.natuurmonumenten.nl

Natuurmonumenten. Als je van Nederland houdt.

Mijn Hundegger en ik!
Never change
a winning team!

hundegger.de
ALLESKUNNER IN DE HOUTBOUW
HUNDEGGER ROBOT-Solo

De natuur staat steeds meer onder
druk. Natuurmonumenten stelt de
natuur veilig. Uw steun is hard nodig.
WorElke
d lid, datbijdrage,
kan al vanaf € 2,– per
hoeKijkklein
ook,
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voor
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n
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wereld
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Fabian weer

Flexibel, Veelzijdig en Innovatief

VERFSPUITWAND

MET ATEX VENTILATOR

• Droge verfspuitwand
met standaard AVA verfvangfilter
• Incl. complete ATEX ventilator !!

Ac tiepr

ijs v.a.

0,€ 1.85

• 230/380 Volt elektromotor
• afmetingen
2.000 x 2.000 x 900 mm (BxHxD)
Diverse afmetingen mogelijk

*

* vraag naar de voorwaarden

Telefoon: (0546) 57 74 30 • Fax : (0546) 58 22 46 • info@ava-luchttechniek.nl • www.ava-luchttechniek.nl

Verfspuitcabines

•

Ventilatoren

•

Luchtkanalen

AVA Advertentie Verfspuitwand.in1 1

•

Filterinstallaties
23-08-2007 14:03:55

groot.

Bijna niet te geloven, maar echt waar.
Hundegger zorgt met de ROBOT-Solo voor topklasse
in de compactrange en is daarmee echt sensationeel.
Zoals bijvoorbeeld met een 6 assengestuurd aggregaat
en een gereedschapswisselaar tot wel 21 plaatsen.
Maak ook gebruik van de enorme mogelijkheden in
combinatie met de geringe ruimte en een snelle terugverdientijd op uw investering.

Fabian zit 40 uur per
week vast aan een
enorm dialyseapparaat.
Dat houdt hem in
leven, maar het maakt
zijn wereld heel
klein. Daarom zijn
de ambities van de
Nierstichting groot. We
maken de kunstnier
klein. En we krijgen
nierziekten klein.

Natuurmonumenten. Als je van Nederland houdt.

Bewerking van alle 6 zijden in één doorloop.
Onbegrensde bewerkingen door
6 assengestuurde robot.
Hoogste precisie door gepatenteerd
HMC meetsysteem

Sms NIER naar 4333 of
geef via nierstichting.nl

Zaagbereik tot 650 x 300 mm

Martin T75 Prex
2 x 46° neigen

Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2,(exclusief telefoonkosten).
Meer informatie: www.nierstichting.nl/sms

Innovaties voor de houtbouw
b
V

Hout- aluminium& kunststof-bewerkingsmachines
www.tijhuis.nl
HK1848

HK1772
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KORT NIEUWS

GEVARIEERD PROGRAMMA OP
HOUTDAG 2017
BAARN - De Houtdag 2017 vindt plaats in het Jardin d’Hiverre (Bomencentrum) in Baarn. Op 23 november presenteren architecten,
houtconstructeurs, adviseurs hun ideeën over de huidige houtbouw
en de voortschrijdende stroom van houtinnovaties. Diverse radicale
grensverleggers in houtontwerp, houtonderzoek en houtconstructie
komen aan het woord. Het thema: Revoluties in hout.
Naast sprekers uit Nederland, Engeland en Duitsland is er ruimte
voor rondtafelsessies, waarbij er direct contact is met de sprekers.
Verder is er een mogelijkheid om ’s ochtends de masterclass Houthoogbouw door Andrew Waugh bij te wonen. Het middagprogramma
begint om 12.30 uur.
NADERE INFORMATIE EN INSCHRIJVEN: W W W.HOUTBLAD.NL

HOUTPRO+ OOK INTERESSANT VOOR INTERIEURBOUW EN MEUBEL

Toeleveranciers presenteren zich
DEN BOSCH – Bij de HoutPro+ werd de Langstraathal bijna geheel
bezet door de toeleveranciers voor de meubel en interieurbouw.
Leveranciers van lijmen, beslag, bevestigingsmaterialen en plaatmaterialen praatten zich de blaren op de tong om de bezoekers te overtuigen van hun producten.
Grote bedrijven als Blum- Van
Hoecke, Häfele, Van Opstal en
Hettich trekken de aandacht met

veel mogelijkheden om ons te presenteren. We willen niet op een te
kleine beurs staan, maar deze is

fecte platform. Wij focussen op
een paar producten. Zo laten wij
bezoekers zien wat er allemaal
mogelijk is met led. Led heeft de
laatste jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Wij noemen
het de vierde dimensie in meubel.
Daarnaast hebben we het Axilo
plintverstelsysteem, waarbij je
heel eenvoudig een keukenblok
kunt stellen.”

is, dan kleinere interieurbouwers
nog wel eens aan de stand voorbij
willen lopen. “En wij zijn interessant voor grote, maar ook voor
kleine bedrijven”, zegt Johan de
Meyer van Blum. Als voorbeeld
laat hij de Minipress Pro zien. Een
machine voor het verticaal boren
en het inzetten van beslag. “Deze
machine moet nog handmatig
worden ingesteld, maar volgend
jaar komt het model met de digitale instelling op de markt. Veel bedrijven weten nog steeds niet dat
wij ook dit soort producten leve-

Perfect
Net als Häfele kampt ook Blum
met het fenomeen dat het zo groot

ren.” Maar ook kleinere exposanten slagen in hun zoektocht naar
nieuwe klanten of het aanhalen
van bestaande relaties. Wim
Geurts van Geurts Hout uit Groeningen levert platmaterialen. Hij
presenteert thermisch behandeld
multiplex, een product waar veel
beursbezoekers in geïnteresseerd
zijn. Hij weet waar het om draait
als het fenomeen ‘beurs’ ter sprake komt. “Je moet met z’n allen
bewegen. Doe je dat niet, dan gebeurt er ook niks en sta je stil.”

ADVERTENTIE

Ook het beursonderdeel Material Xperience on tour werd goed bezocht.

de omvang van hun stands, maar
ook daaromheen vele interessante
kleinere bedrijven. Michel Mulder
Hoofd Productmanagement bij
Häfele Nederland: “Wij draaien
hier een heel goede beurs. Er zijn
voor ons hier in Nederland niet

qua omvang perfect”, zegt Mulder
die de onlangs uitgebrachte minimaal 5 centimeter dikke catalogus
laat zien. “Onze naam is bekend,
maar toch weten veel bedrijven
niet wat wij kunnen en wat wij leveren. Deze beurs is dus het per-

CNC-nesting efficiëntie op een
beperkte plaats

Een klasse apart.

SKG-IKOB BREIDT DIENSTEN
PAKKET UIT MET OPLEIDINGEN
GELDERMAL SEN - SKG-IKOB
Certificatie, de Nederlandse certificatie-instelling voor de bouwen vastgoedsector, breidt vanaf
november 2017 haar dienstenpakket uit met het aanbieden van
opleidingen voor deze sector.
SKG-IKOB speelt hiermee in op
diverse opleidingsvragen vanuit
de bouw- en vastgoedsector waar
grote behoefte is aan branche
specifieke opleidingen, zeker nu
de bouw weer aantrekt.
Het opleidingsaanbod is zeer gevarieerd. Zo zijn er cursussen op
het gebied van management en
ondernemen en diverse technische cursussen voor zowel midden als hoger kader als voor vak
personeel. Naast de branche gerelateerde opleidingen biedt SKGIKOB ook persoonlijke ontwikkelings- en maatwerktrajecten.
Gevelbouw
Om het opleidingsaanbod zo aantrekkelijk en uitgebreid mogelijk te
maken voor de hele bouw- en
vastgoedsector, heeft het Kennis

Centrum Gevelbouw de uitvoerende taken met betrekking tot de opleidingen overgedragen aan SKGIKOB. Het Kennis Centrum Gevelbouw is vanaf 2001 De aangewezen partij binnen de Gevelbranche
voor technische vraagstukken, advisering en cursusontwikkeling.
Ook in de toekomst blijft het Kennis Centrum Gevelbouw verantwoordelijk voor de ontwikkeling en
kwaliteit van opleidingen in de Gevelbranche, maar de uitvoering
hiervan komt bij SKG-IKOB te liggen.
Over SKG-IKOB Certificatie
SKG-IKOB Certificatie levert het
totale certificeringspakket voor de
bouw in één efficiënt traject, zowel
KOMO-certificering als Bouwen
aan MVO, ISO 9001-, VCA- en milieucer tif icer in g (I S O 14 0 01).
Daarnaast biedt SKG-IKOB opleidingen voor de bouw- en vastgoedsector.
NADERE INFORMATIE OVER HET OPLEIDINGENA ANBOD: W W W.SKGIKOBOPLEIDINGEN.NL.

profit H08

Frezen in 3D

De profit H08 van Format-4 is het CNC-bewerkingscentrum
voor professionele nesting-toepassingen op een beperkte
plaats. De machine werd speciaal voor universeel gebruik ontwikkeld. Het winstgevende multitalent overtuigt met maximale
precisie en indrukwekkende productiviteit bij verwerking van
verschillende materialen.

Perfecte nesting met de
FORMAT-4 matrixtafel

Andere premiummodellen van Format-4
kappa 550

profit H200

tempora 60.12

Formaatzaag

CNC-bewerkingscentrum

Kantenaanlijmmachine

Felder Nederland BV
Hermesweg 34
3771 ND Barneveld
info@felder-nederland.nl
Tel.: 0342 413144
www.format-4.nl
HK1912
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MULTI-MONTI ®-plus – De nieuwe
MULTI-MONTI ® met de grote Plus

DROGEN
ZAGEN
SCHAVEN

HOUTINDUSTRIE
GRAMSBERGEN BV

PROFILEREN
BRANDVERTRAGEND
IMPREGNEREN
HOUTINDUSTRIE
GRAMSBERGEN BV
DOORBRAAKWEG 31,
7783 DC GRAMSBERGEN
T 0524 - 56 19 67
F 0524 - 56 20 70
E INFO@HIGBV.NL
I WWW.HIGBV.NL

HK1276

Het veilige schroefanker
voor een sterk en tijdbesparende
montage oplossing

Details maken
het verschil

Geoptimaliseerde betondraad
met voldraad varianten voor de
hoogste eisen
Twee montagediepten voor
meer flexibiliteit
Machinaal te monteren en
direct belastbaar

HECO-Schrauben GmbH & Co.KG, Dr.-Kurt-Steim-Str. 28, D-78713 Schramberg
Telefoon: +49 (0)74 22 / 9 89-0, E-mail: info@heco-schrauben.de
Agent Benelux: Jac. Lowie & Zoon bv, Korte Brinkweg 37b, 3761 EC SOEST
Telefoon: +31 (0) 35 / 54 159 58, E-mail: office@lowie.nl

HK1879

houtdrogen.nl

Stophout en Kloshout
Loonzaagwerk

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

Wij drogen al 30 jaar hout
NU 20% korting
HK0954

HK1872

HK1827

V ree

OFFICIEEL DEALER VAN

T +31 (0)77 396 85 00
M +31 (0)6 39 23 26 93
info@kantentechniek.nl
www.kantentechniek.nl

22x voor slechts €44,- p/j
www.dehoutkrant.nl

www.klassiekespijkers.nl
www.klassiekespijkers.nl
www.klassiekespijkers.nl

www.klassiekespijkers.nl

HK1116

Deze zet het zagen
op zijn kop:
De nieuwe KSS 40 18M bl.

Nog nooit was een afkortzaag zo eenvoudig, flexibel en
precies. De MAFELL KSS afkortzagen hebben zich in de
praktijk uitvoerig bewezen. De nieuwe KSS 40 18M bl
combineert alle voordelen van de MAFELL-KSS afkortzagen
met de modernste en meest betrouwbare accutechnologie.
De KSS 40 18M bl is de perfecte zaag voor de interieurbouw
– van het terras tot aan het dakbeschot. Overtuigt U zichzelf.

www.mafell.nl/kss40

mafell ∙ 04/16

de

Universeel 3 in 1 lijmopbrengsysteem voor EVA,
PU of PO smeltlijmen
• Optioneel HOT-AIR techniek voor naadloos resultaat
• Gepatenteerde multitool hoekafrondfreessysteem
• IR lamp voor opwarming paneel in doorloop
• Compact in afmeting en laag energieverbruik
•

Balk- en Emballage hout op maat

HK1667
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PRODUCTNIEUWS

VEELZIJDIGE
ACCUSCHAAR
BREDA - Bosch vult zijn 18 voltprogramma voor de vakman aan
met twee krachtige en handzame
accuscharen: de accuknabbelschaar GNA 18V-16 Professional
en de accuplaatschaar GSC 18V-16
Professional. Beide zijn vergelijkbaar met een kabelgebonden machine van 700 Watt en zijn veelzijdig inzetbaar.

hoge energiedichtheid, terwijl het
beproefde ‘Flexible Power System’
van Bosch de compatibiliteit met
alle nieuwe en bestaande professionele elektrische gereedschappen en oplaadapparaten van een
voltklasse garandeert. Daarnaast
beschermen de Electronic Motor
Protection (EMP) en de Electronic
Cell Protection (ECP) zowel de machine als de accu op een betrouwbare manier tegen overbelasting,

Beide scharen zijn gemakkelijk te
hanteren: met een greep omtrek
van slechts 85 mm en hun geringe
gewicht van 1,5 kilogram exclusief
accu, liggen de accuscharen goed
in de hand en bieden zij een perfecte balans voor de vakman zodat
zij minder snel vermoeid raken.
De nieuwste LI-ION batterijtechnologie biedt de accuscharen een

NADERE INFORMATIE:
BOSCH
TELEFOON: 076 – 57 95 462
W W W.BOSCH-PROFESSIONAL.COM

De nieuwe 18 volt accuschaar van Bosch is
uitstekend geschikt voor het flexibel knippen op de bouwplaats.

COMBI-ZESKANTSCHROEF VOOR
METAAL-HOUTVERBINDINGEN
ARNHEM - HECO-Schrauben heeft
zijn assortiment schroeven voor
de houtbouw verder uitgebreid. De
Topix-houtschroeven zijn vanaf nu
ook verkrijgbaar met een combizeskantkop. De schroefkop is een
combinatie van een T-drive en een
klassieke zeskant. De schroef kan
voor diverse toepassingen variabel
verwerkt worden door gebruik te
maken van een steek- of ringsleutel of van een bitje.
De nieuwe Topix-schroeven zijn leverbaar in diktes van acht en tien
mm. De uitvoeringen met een
lengte tot 100 mm hebben een voldraad met een sterke schacht voor
een hoger draagspanningsvermogen; ideaal voor metaal-houtver-

oververhitting of diepontlading/
blokkering, wat bijdraagt aan een
langere levensduur.
Wat ook bijdraagt aan een langere
levensduur, zijn de vier gevormde
snijvlakken op de accuscharen
voor de toepassing op robuustere
materialen. Bovendien kan het
snijspel aangepast worden aan de
dikte van het materiaal dat doorgeknipt moet worden wat de veiligheid van de gebruiker verhoogt.
Dankzij een praktische LED-indicatie heeft de vakman eveneens de
accustatus altijd in zicht.

bindingen. De langere uitvoeringen vanaf 120 mm tot maximaal
4 0 0 mm zijn uitgevoer d al s
deeldraadschroef met een
schroefdraad van maximaal 100
mm. De nieuwe schroeven kunnen
zonder voorboren gemonteerd
worden. De hoge spoed zorgt ervoor dat de schroef zeer snel indraait. Freesribben op de schroefpunt voorkomen het splijten van
het hout bij het indraaien.
De Europese Technische Goedkeuring ETA-11/0284 garandeert
een maximale veiligheid bij het
ontwerp en de berekening van
verbindingen.
NADERE INFORMATIE:

De schroeven zijn gemaakt van blauw ver-

JAC. LOWIE & ZOON

zinkt staal en kunnen overal toegepast

TELEFOON: 035 – 541 59 58

worden waar schroeven met een verzon-

W W W.HEDO-SCHRAUBEN.NL

ken kop niet bruikbaar zijn.

STRAKKE BINNENDEUR MET SMALLE DEURSTIJL
ZEVENAAR - Strak vormgegeven zwarte houten binnendeuren met extreem smalle deurstijlen. Skantrae
ontwikkelt ze. De deurenfabrikant uit Zevenaar
brengt de SlimSeries binnendeuren op de markt.
Slechts 60 mm smalle deurstijlen en dorpels, bijpassend modern beslag, en heel veel glasoppervlak.

Ondanks de vele uitdagingen lukte het Skantrae om
met slimme oplossingen de minimalistische deurenlijn SlimSeries te ontwikkelen. De elf modellen, allen
zwart voorbehandeld, in de serie hebben stijlen en
dorpels van slechts 60 mm breed, roedes naar keuze
25 of 45 mm breed en daarmee een groot glasoppervlak. De designdeuren zijn leverbaar in alle stompe
standaardmaten en kennen tal van vlakverdelingen.
Ze zijn geschikt voor stompe kozijnen, maar kunnen
ook perfect als schuifdeur worden ingezet. Standaard
wordt het SlimSeries assortiment geleverd met acht
mm dik veiligheidsglas. Glaslatten die de moderne
uitstraling teniet zouden doen, zijn niet zichtbaar. De
KOMO- en FSC-certificering bewijzen dat het behalve
met het trendy design ook met de kwaliteit en duurzaamheid van de deuren meer dan goed zit.
De deurenfabrikant ontwikkelde ook zelf beslagpakketten voor zowel enkele en dubbele draaideuren als
schuifdeuren. De designkrukken zijn leverbaar in rvs,
mat chroom of mat zwart.
NADERE INFORMATIE:
SK ANTRAE
TELEFOON: 0316 – 586 600
W W W.SK ANTRAE.COM

Skantrae ontwikkelde een binnendeur met een minimale breedte

SYNTHETISCHE
WERKHANDSCHOEN
UDEN – Wiltec presenteert een
nieuwe generatie werkhandschoenen gemaakt van synthetische
materialen. Tegenwoordig maken
steeds meer ondernemingen gebruik van handschoenen die gemaakt zijn van hoogwaardige synthetische vezels.
De lederen handschoen kent namelijk een aantal nadelen: de
restwaarde van het schadelijke
Chroom VI, de binnenkant van de
handschoen, die de hand kan irriteren. En als leer in contact komt
met water wordt het hard en stug
en dit zorgt voor minder draagcomfort. En tot slot de veiligheid:
leer is een natuurlijk materiaal
dus niet overal even dik. Het beschermingsniveau per handschoen kan hierdoor wisselend
zijn.
Mede om bovenstaande redenen
nemen de vraag en het gebruik
van synthetische handschoenen
toe. De meeste handschoenen van
‘nu’ zijn naadloos gebreid waardoor er geen hinderlijke naden zijn

Wiltec pleit voor het vervangen van de
lederen werk handschoen voor de synthetische variant.

die over de hand schuren. Daarnaast sluiten ze veel beter aan om
de hand, waardoor ze comfortabeler zitten en daardoor ook écht
worden gedragen. Ook bieden ze
in veel gevallen een hogere én betrouwbaardere bescherming dan
lederen handschoenen. Reden genoeg om het huidige handschoenenpakket eens onder de loep te
nemen.
NADERE INFORMATIE:
WILTEC
TELEFOON: 0413 – 24 44 44
W W W.WILTEC.NL

TERRASSYSTEEM MET
EENVOUDIGE MONTAGE
HASSELT (B) - Lignodur terrafina
terrasplanken onderscheiden zich
van andere terrassystemen vanwege het unieke montagesysteem.
Deze terrasplanken laten zich
eenvoudig in elkaar klikken door
een ingenieus klik & klem-systeem. Hierdoor ontstaat er een
enorme tijdbesparing omdat men
niet meer moet voorboren en ook
niet elke montageclip dient vast te
schroeven. In de praktijk betekent
dit 50 procent tijdbesparing.

Het Lignodur terrafina systeem is
het enige systeem op de markt dat
geïntegreerde antislip strips heeft
in al zijn draagbalken, zowel de
dr aagbalken uit de Lignodur
grondstof als de aluminium draagbalken. Binnen het gamma van het
Lignodur terrafina systeem zijn
regelbare dragers voorzien, met
een bovenplaatje aangepast aan
de draagbalken, waardoor deze
schroefloos op de draagbalk worden voorzien.

De Lignodur terrafina terrasplanken laten zich eenvoudig in elkaar klikken door een ingenieus klik & klem-systeem.

De montage van de terrasplanken
gebeurd volledig verdekt. Door het
uitgekiende klik & klemsysteem
ontstaat er een smalle voeg van 3
à 4 mm. Door het klik & klemsysteem kunnen de terrasplanken
praktisch in elke hoek ten opzichte
van de onderconstructie gemonteerd worden.

van de zwarte houten binnenlijst.

Voor een geringe opbouwhoogte
biedt het systeem ook een draagbalk aan van 17 mm, wat dikwijls
van toepassing is bij de renovatie
van oudere gebouwen.
NADERE INFORMATIE:
TERRAFINA
TELEFOON: 0032 – 477 392 198
W W W.TERRAFINA.BE

COLOFON

WWW.DEHOUTKRANT.NL

ISSN 15720691
de Houtkrant is een uitgave van S media
en wordt 22 keer per jaar in een oplage
van 7.000 exemplaren verstuurd.
Abonnement € 44,- per jaar (excl.).
Uitgever
Joop Schuurman

Advertentie verkoop
S-media
Joop Schuurman
Postbus 2120
7302 EM Apeldoorn
tel. 055 - 360 43 43
fax 055 - 360 65 53
e-mail dehoutkrant@hetnet.nl

Redactie
Uitgeverij Gelderland
Gerrit Tenkink
Hoofdstraat 143
8162 AE Epe
tel. 0578 - 62 90 61
fax 0578 - 62 73 92
e-mail: gerrit@uitgeverijgelderland.nl

Vormgeving
APR Media Groep BV,
Postbus 2696,
3800 GE Amersfoort

Retouren
de Houtkrant
Postbus 2120
7323 PW Apeldoorn

Druk
Nieuwsdruk Nederland

Adreswijzigingen
dehoutkrant@hetnet.nl

Copyright Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.
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