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THERMO RADIATA PINE | FSC®

DARKWOOD thermisch  
gemodificeerd Radiata Pine in  
de hoogste kwaliteitssortering  
geeft een geweldige donkere 
vlamtekening vrijwel geheel  
zonder kwasten. En biedt de 
duurzaamheid van hardhout.

Bij verticale toepassing van meerdere 
modellen ontstaat een mooi recht 
lijnenspel met het aanzicht van  
open gevelbekleding maar alle 
voordelen van dichte gevelbekleding. 

De Stripes profielen geven naast  
een afwisseling in de breedte een  
3D effect in de diepte. 

Natuurlijk kunnen wij de delen  
(semi)transparant of dekkend  
met garantie spuiten. Vraag  
ook naar de mogelijkheden in  
brandvertragende uitvoering!
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We moeten elkaar niet de put in praten. Negatief nieuws hebben we al 24 
uur per dag in alle kranten, online en op de radio en tv. 

Dus in plaats van doemdenkscenario’s verzinnen en publiceren over de te 
verwachten bedrijvigheid in de bouw, is het veel opbeurender om te melden 
dat er nog zoveel gebouwd wordt. En dat heel veel bouwjongens en –meis-
jes dag in dag uit bezig zijn met het realiseren van mooie projecten. Want 
op dit moment lopen bijna alle bouwprojecten nog gewoon door, uiteraard 
met inachtneming van de maatregelen van het RIVM. 

Branchevereniging Bouwend Nederland zit er bovenop met campagnes als 
#debouwmaakthet en #wijzijndoorbouwers. Aan de oproep aan aannemers 
en zzp’ers om in zoveel mogelijk foto’s en fi lmpjes te laten zien hoe zij (ver-
antwoord) doorbouwen, wordt goed gehoor gegeven. Steeds met als 
hashtag #doorbouwers. Dat houdt de spirit er wel in.

Frappant is dat de houtsector zo’n oproep helemaal niet nodig heeft gehad. 
Vanuit enthousiasme delen en liken handelaren, importeurs, fabrikanten en 
andere houtbewerkers en -verwerkers non-stop positieve berichten op so-
ciale media. In plaats van doemdenken, maken ze melding van leuke or-
ders, volle vrachtwagens, prachtige projecten, geinige voorvallen en nieuwe 
producten of activiteiten.

Want de zaken gaan goed, soms zelfs bijzonder goed. Sterker nog: het 
aantal houtbedrijven dat overheidssteun heeft aangevraagd, is minimaal. 
Voor de meeste is het gewoonweg niet nodig omdat er geen sprake is van 
een noemenswaardige terugval van de omzet.

Tussendoor hoor je nog wel eens angstig woorden als ‘onze sector is laat-
cyclisch’ en ‘de klap komt nog’ vallen. Ik zeg echter: geniet van het mo-
ment, dit pakt niemand ons meer af!

GENIET

Marleen van Herwijnen,  hoofdredacteur

m.vanherwijnen@eisma.nl
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‘HOUT MOET ZONDER TWIJFEL LEGAAL ZIJN’

Met een Ingezonden Brief reageert 
John de Haan, eigenaar van Duur-
zaam Hout in Dalfsen, op het thema-
artikel Duurzaam & Legaal in de vo-
rige editie van Houtwereld (nr. 5, 17 
april 2020). “Het artikel inspireerde 
mij om de pen te pakken en een aan-
vulling erop te schrijven. Er is sinds 
een aantal jaren namelijk weer een 
toename van houtstromen met twij-
felachtige oorsprong die om een re-
actie roept”, aldus de ondernemer.

“onze activiteiten in gabon als bosexploi-
tant en industrieel producent, als ook im-
porteur van gecertificeerd hout (met tlV-
legaliteitscertificaat en FSC-duurzaam-
heidslabel) voor de grond-, wegen- en 
waterbouw, geven mij de mogelijkheid 
iets te vinden van de houtstromen vanuit 
west-afrika naar antwerpen.
de afgelopen vijftien jaar is de invloed van 
europese bedrijven in afrika enorm afge-
nomen.
azië richtte zich in de zoektocht naar 
grondstoffen meer en meer op afrika en 
heeft nu ongeveer 70% van de houtstro-
men in gezaagd product en 90% van het 
rondhout in handen. 
Veel zowel grote (staats)bedrijven als 
kleine producenten zijn actief in alle levels 

van productie: van bosexploitatie, zage-
rijen en fineerfabrieken tot kant-en-klare 
meubels. Zij exporteerden hun producten 
voornamelijk naar hun thuismarkten.

VALSE CONCURRENTIE
in azië stagneerde de markt de achterlig-
gende jaren enorm en zijn er houtstromen 
ontstaan van, voor ons europeanen, 
veelal onbekende leveranciers. Voor wat 
betreft de gww-markt zijn dat veelal een-
zijdige, relatief korte specificaties die lijken 
op wat deze leveranciers gewend waren 
te produceren. deze goederen worden 
veelal in azobé maar ook okan en andere 
houtsoorten naar europa verscheept.
een deel van dit hout wordt verzaagd uit 
stammen afkomstig uit ‘vente de coups’. 
dit zijn kortstondige kapvergunningen 
zonder verdere verplichtingen en met een 
laag belastingregime. Serieuze producen-
ten in Kameroen hebben last van deze 
valse concurrentie van bosexploitanten 
die niet duurzaam werken.
de laatste jaren zijn veel van dergelijke 
kapvergunningen uitgegeven en door het 
vluchtige van het systeem blijken deze 
houtstromen zeer lastig te controleren. de 
uiteindelijk verscheepte producten, met 
als sterkste verkoopargument een lage 
prijs, vertegenwoordigen sinds 2018 dui-

zenden kuubs en hebben een grote nega-
tieve impact op de markt. de vermarkting 
van deze producten gebeurt vaak zeer 
agressief met marktbrede mailings gericht 
aan importeurs tot kleine houthandelaren 
en hoveniers.
deze nieuwe leveranciers zijn doorgaans 
niet gewend aan de eutr-wetgeving, 
wat de importeurs van hout van deze pro-
ducties aanleiding zou moeten geven 
voor duidelijke mitigerende maatregelen.

LEGALE HOUTSTROMEN
Persoonlijk ben ik groot voorstander van 
geverifieerde houtstromen, die dus jaarlijks 
door externe onafhankelijke organisaties 
worden gecontroleerd en goedgekeurd. 
dit neemt ook bij leveranciers en vooral 
importeurs eventuele twijfels weg over de 
legaliteit van hout voor de europese markt. 
een dergelijke aanpak versterkt het due 
diligence-systeem (ddS) van elke impor-
teur en maakt controles van de nVwa 
stukken eenvoudiger en minder tijdrovend. 
daarnaast worden leveranciers aangemoe-
digd tot het ontwikkelen en behalen van 
een legaliteitscertificaat, want ook zij zitten 
niet te wachten op meerdere audits per 
jaar voor verschillende klanten.
we hebben soortgelijke ontwikkelingen 
gezien bij het eisen van aantoonbaar le-
gale houtstromen in gabon. het belang-
rijkste gevolg is dat illegale houtstromen 
zullen stagneren en minimaliseren.

GEWELDIGE KANS
importeurs hebben mijns inziens de ver-
antwoordelijkheid deze cruciale rol serieus 
te nemen en te zorgen dat het door hen 
geïmporteerde hout zonder twijfel legaal 
is.  
het is natuurlijk belachelijk dat er een dis-
cussie over de legaliteit van ons product 
is. dat staat de ontwikkeling en promotie 
van onze producten ernstig in de weg. 
we hebben met thema’s als circulair en 
Co2-neutraal bouwen een geweldige 
kans onze producten te promoten. laten 
we die kans benutten!”

John de Haan, Duurzaam Hout BV / 
 Somivab Gabon
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Houthandel Houtex is in Waddinx-
veen een nieuw bedrijfsonderdeel 
gestart. Onder de naam Houtexclu-
sief worden houtspecials aangebo-
den.

het aanbod van houtspecials omvat ge-
schaafd hout, schaaldelen, stamdelen 
(breder dan 80 cm uit één stuk), panelen 
en andere bijzondere houten items. 
“Voor elke houtliefhebber een echte 
snoepwinkel”, aldus Bennie reuvers 
(foto), verkoper binnendienst.

de producten van houtexclusief liggen 
opgeslagen in een ruime loods van circa 
1.050 vierkante meter aan de maarten 
Schoutenstraat 2 in waddinxveen.

HOUTEX OPENT ‘SNOEPWINKEL’
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Het team van Martal Houtimport, geves-
tigd in het Belgische Sint-Katelijne-Wa-
ver, kwam op het ludieke idee om van 
voorraadpartijen een houten hart te 
maken. Uiteraard met als thema ‘Allemaal 
samen tegen corona’.

martal is gedurende de coronacrisis operatio-
neel gebleven. Vooraf geplaatste orders voor 
europees eiken, amerikaans wit eiken, noten, 
kersen, (thermisch gemodificeerd) essen, es-
doorn, tulipwood, accoya en meer worden 
gewoon uitgeleverd.

Joseph Landsberg, Richard Waring en 
Nicholas Coops delen de Marcus Wal-
lenbergprijs 2020 voor een model om 
bosgroei in een veranderend klimaat te 
voorspellen. Satellietbeelden bieden de 
mogelijkheid om het model op te scha-
len en te laten zien hoe verschillende 
omgevingsomstandigheden de bossen 
in de wereld beïnvloeden.

in de jaren negentig ontwikkelden professo-
ren joseph landsberg uit australië en ri-
chard waring uit de VS een model voor 
bosgroei dat zich baseerde op eenvoudige 

plantfysiologische principes zoals toegang 
tot licht, water en voedingsstoffen. Profes-
sor nicholas Coops, toen werkzaam in au-
stralië en nu in Canada, voegde geavan-
ceerde satellietbeeldanalyse toe aan het 
model.
het resultaat, het 3Pg-model, is een krach-
tig hulpmiddel om groei te voorspellen en 
de risico’s voor de bossen in de wereld als 
gevolg van klimaatverandering te beoorde-
len. Coops, landsberg en waring (op de 
foto v.l.n.r.) ontvangen, in het kader van de 
marcus wallenbergprijs, zo’n 186.000 euro 
voor hun prestaties.

SAMEN TEGEN  
CORONA

TRIO WINT INNOVATIEPRIJS

houtwereld | jaargang 73 | 8 mei 2020 | nummer 6
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Metsä Fibre, onderdeel van Metsä 
Group, realiseert in Rauma de – naar 
eigen zeggen – modernste zagerij ter 
wereld. Dit is de grootste zagerij-in-
vestering die ooit in Finland is ge-
daan, ter waarde van circa 200 mil-
joen euro. Rauma kan straks jaarlijks 
zo’n 750.000 m³ gezaagd grenen pro-
duceren voor voornamelijk Europese 
en Aziatische klanten.

de bouw van de zagerij start nog dit 
voorjaar, waarna de productie in het 
derde kwartaal van 2022 kan beginnen. 
uiteraard kan de uitbraak van het 
 coronavirus de planning vertragen.
metsä group maakte in het voorjaar van 

rufast, specialist in 
bevestigingsmateria-
len, legt de laatste 
hand aan zijn nieuwe 
bedrijfspand in 
nieuwkuijk. de zicht-
zijde is afgewerkt 
met gevelparket van 
het merk moSo 
Bamboo Varibo Solo. 
uiteraard zijn de 
bamboe geveldelen 
gemonteerd met be-
hulp van rufast-
schroeven.

2019 in totaal 2 miljard euro vrij voor inves-
teringen in de hele waardeketen van de 
bosbouwindustrie. rauma is het eerste 
project dat daar uit voortvloeit. de nieuwe 
zagerij wordt een wereldwijde voorloper op 
het gebied van technologie en efficiëntie, 
bijvoorbeeld ten aanzien van scansyste-
men en kunstmatige intelligentie in ver-
schillende stadia van het zaagproces.
jaarlijks zal naar schatting 1,5 miljoen 
kubieke meter aan Fins rondhout door 
de fabriek gaan.
op de foto rechts de geplande zagerij. 
op de achtergrond een pyrolysefabriek 
die houtreststoffen omzet in bio-olie, als 
hernieuwbare grondstof voor de maakin-
dustrie.

METSÄ BOUWT MEGAZAGERIJ

NIEUWBOUW VOOR RUFAST

Brancheorganisatie EPV verzoekt de Ne-
derlandse overheid om pallet- en embal-
lagefabrieken de status van ‘essentiële 
bedrijven’ te verlenen. De productie, han-
del en reparatie van houten verpakkingen 
is in de coronacrisis immers cruciaal voor 
de Europese beschikbaarheid van nood-
zakelijke goederen en diensten.

de europese federatie van producenten van 
houten verpakkingen FeFPeB meldt dat in vier 
landen de houten verpakkingensector is aan-
gemerkt als essentieel. italië, het Verenigd Ko-
ninkrijk, België en de Verenigde Staten heb-
ben de branche op de lijst van vitale bedrijfs-
takken gezet. dit betekent dat zelfs bij een 
lockdown de productie van pallets door kan 
gaan, zodat levensmiddelen- en farmaceuti-
sche industrieën hun producten kunnen blij-
ven vervoeren.
ePal nederland steunt de inspanningen van 
de european Federation of wooden Pallet & 
Packaging manufacturers (FeFPeB) en de ne-
derlandse emballage en Palletindustrie Vereni-
ging (ePV).
ePal nederland maakt deel uit van ‘s werelds 
grootste open uitwisselingspool van houten 
ladingdragers. Zonder de meer dan 600 mil-
joen ePal-europallets en 20 miljoen Boxpal-
lets kunnen er aanzienlijke knelpunten ont-
staan in de handelsstromen van de voedings-
sector, de chemische en medische industrie.

PALLETINDUSTRIE 
IS ‘ESSENTIËLE 
 SECTOR’

08-09_nieuws.indd   8 29-04-20   15:26



De Europese meubelfederatie EFIC 
roept in een brandbrief de Europese 
Commissie op om de economie en 
interne markt in Europa te bescher-
men en maatregelen te nemen om de 
coronacrisis te overwinnen.

de eFiC (waarvan de nederlandse meu-
bel- en interieurvereniging CBm in het 
bestuur zit) richt zich met haar schrijven 
tot de voorzitter van de europese Com-
missie en andere europese betrokkenen. 
de meubelkoepel pleit ervoor de grenzen 
open te houden voor goederentransport 

en internationaal vervoer van personen. 
daarnaast moet er voldoende bescher-
mende uitrusting beschikbaar komen 
voor werknemers in meubelfabrieken en 
interieurbouwbedrijven.
Verder vraagt de eFiC om regelingen 
voor liquiditeitssteun voor bedrijven en 
om steun van de BBl-opleidingen via 
europese fondsen. noodzakelijk zijn ver-
der de ontwikkeling van een exitstrategie 
en concrete aanbevelingen voor een vei-
lige en verantwoorde opstart van econo-
mische activiteiten.

MEUBELKOEPEL STUURT BRANDBRIEF
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Een wettelijke verplichting op het gebruik 
van gecertificeerd hout in Nederland voor 
2025. Dit is één van de adviezen die FSC 
Nederland geeft in het kader van de inter-
nationale bossenstrategie van de Neder-
landse overheid. Het ministerie van LNV 
vroeg FSC Nederland om raad.

daarnaast vindt FSC dat nederlandse overhe-
den concrete doelen moeten stellen voor 
houttoepassing in eigen gebouwen, zoals in 
Frankrijk al gebeurt ten aanzien van hout en 
andere biobased grondstoffen. ook dient er 
veel meer aandacht te zijn voor de waarde die 
duurzaam bosbeheer heeft voor het klimaat, 
de biodiversiteit en andere ecosysteemdien-
sten.
arjan alkema, FSC nederland: “willen we in 
2030 ontbossingsvrij zijn in de wereld, zoals 
de regering uitspreekt, dan zal voor grondstof-
fen als palmolie, soja en hout verplicht moeten 
worden dat ze een aantoonbaar duurzame 
herkomst hebben. Voor de nederlandse markt 
zitten we op 68% duurzaam tropisch hout. 
Zonder regelgeving zullen de achterblijvers 
niet volgen, een wettelijke verplichting is dan 
echt nodig. wat ons betreft zo snel mogelijk.”
Bovendien doet FSC nederland een appèl 
aan de regering om de gabonese overheid fi-
nancieel te steunen in haar ambitie om in 
2022 al haar bossen te beheren volgens de 
FSC-regels.

Landal Greenparks verhuurt, voor 
Natuurmonumenten, vier kleine ei-
landhuisjes op de Marker Wadden. 
Ze zijn vervaardigd uit (lariks)hout 
dat is gekapt in eigen bossen van 
Natuurmonumenten.

de huisjes maken deel uit van een duur-
zame nederzetting op de marker wad-
den. op dit eerste off grid-eiland in ne-
derland leveren zonnepanelen elektriciteit 
en voorziet een lokale bron in drinkwater. 
ook de waterafvoer en -zuivering vindt 
op de eilandengroep plaats.
het ontwerp van architectenbureau 
Ziegler|Branderhorst bestaat uit losse 
houten gebouwen die samen een com-
pact geheel vormen. Producent is de 
firma Strandbaak.

het plan omvat een werkschuur voor be-
heerders, een kantoor voor eilandwach-
ters en de havenmeester, een natuuron-
derzoeksstation, een bezoekerspaviljoen 
en vier eilandhuisjes voor recreatieve ver-
huur. in de houten mini-woningen ligt 
een biobased marmoleum-vloer, die 
Forbo Flooring maakt van lijnolie, hars, 
jute en houtmeel.

FSC: VERPLICHT 
 GECERTIFICEERD HOUT

HUISJES VAN EIGEN HOUT
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Houtwereld doet een oproep aan houtbe-
drijven: stuur ons een vlog waarin u laat 
weten hoe het met u gaat in de handel, im-
port, fabriek, op kantoor, onderweg of bij u 
thuis. Zodat we in de houtbranche over el-
kaar blijven horen. De eerste houtonderne-
mers gingen u al voor. Via onze eigen medi-
akanalen deelt Houtwereld de filmpjes met 
de rest van de sector.

hoe staan de zaken ervoor in deze bijzondere 
tijden? wat gaat er goed? waar loopt u tegen-
aan? waar ziet u kansen? heeft u tips? dit zijn 

enkele van de onderwerpen die u in uw vlog 
kunt aansnijden.
houtwereld heeft de eerste videocompilaties al 
via haar mediakanalen gedeeld en geplaatst op 
houtwereld.nl/video.

Schiet het korte filmpje met uw mobiele  
telefoon (hou de mobiel bij voorkeur in een 
liggende positie), liefst in 1 shot en beperk de 
duur tot circa 30 seconden.
Stuur de vlog per wetransfer naar:  
houtwereld@eisma.nl

Boere Machinefabriek gaat strate-
gisch samenwerken met Kingfisher, 
die mede-aandeelhouder wordt in 
het Waddinxveense bedrijf.

de toetreding van Kingfisher versterkt de 
eigenvermogenspositie van Boere en 
daarnaast vindt er een kapitaalinjectie 
plaats voor investeringen in innovatie. Vol-
gens de onderneming gaan klanten en le-
veranciers profiteren van de groei- en in-
novatiestrategie die zich richt op het top-
segment in de (internationale) markt. daar 
is vraag naar kwalitatieve oplossingen 
voor het schuren, in het bijzonder door de 
inzet van breedbandschuurmachines.
het managementteam wordt versterkt 
met Kingfisher-ondernemer ruud van 

der aar als commercieel directeur. Peter 
van den Berg en Petra oostendorp-
Boere blijven respectievelijk algemeen di-
recteur en operationeel directeur.
Boere machinefabriek ontwikkelde zich 
de afgelopen 78 jaar tot een sterk merk 
in breedbandschuurmachines. deze wor-
den in de eigen fabriek in waddinxveen 
gemaakt en wereldwijd geleverd.

STUUR UW VLOG NAAR HOUTWERELD!

KAPITAALINJECTIE VOOR BOERE

handelaren in hout en bouwmaterialen, tim-
merfabrikanten, meubelproducenten en interi-
eurbouwers vinden alle relevante informatie 
over corona op de websites van vier branche-
verenigingen. dit geldt voor zowel leden als 
niet-leden.

hier volgen vier links naar branchespecifieke 
coronadossiers:
houthandelaren en -importeurs:  
VVnh.nl/corona-crisis
handelaren in bouwmaterialen (hiBin): 
https://bit.ly/2KFy8PB
timmerfabrikanten en houtbouwers:  
nBVt.nl/nieuws
meubelindustrie en interieurbouwers (CBm): 
https://bit.ly/2VKllij

CORONADOSSIERS 
VOOR HOUTSECTOR
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De Hilvarenbeekse houthandelaar 
John Smetsers mag van de Raad van 
State zijn internethandel HBS tot zijn 
pensioen in 2027 voortzetten. Omwo-
nenden hadden hiertegen bezwaar 
aangetekend.

dit meldt het Brabants dagblad. Smet-
sers runt vanuit de esbeekseweg 7 in 
hilvarenbeek de firma hBS, een internet-
handel in kastanjehout, robinia en andere 
tuinhoutsoorten. Volgens omwonenden 
zouden vrachtwagens die daar hout 

komen lossen, de rijweg blokkeren waar-
door er gevaarlijke situaties ontstaan.  
de raad van State stelt echter dat het 
overige verkeer er probleemloos langs 
kan.
john Smetsers kreeg in 2017 van de ge-
meente een tijdelijke vergunning van tien 
jaar voor het bedrijven van zijn houthan-
del, ook al is dit in strijd met het bestem-
mingsplan van het perceel aan de es-
beekseweg. de gemeente wilde hem 
helpen tot zijn pensioen omdat de man 
werkloos was geworden.

HOUTHANDELAAR MAG DOORGAAN

meer op houtwereld.nl

n i e u w s
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FSC Nederland heeft een interpretatie ge-
publiceerd die ervoor zorgt dat samenge-
stelde producten, die volledig bestaan uit 
FSC- en PEFC-gecertificeerd materiaal, 
leverbaar zijn met een partiële FSC-claim.

deze interpretatie is van toepassing op bedrij-
ven die bouwelementen of samengestelde 
producten leveren aan de bouwsector. FSC 
komt hiermee enkele bedrijven tegemoet die 
zich aantoonbaar inzetten voor duurzaam 
bosbeheer, maar hun inspanningen tot voor 
kort niet beloond zagen met een FSC-claim. 
de gedeeltelijke claim is niet overdraagbaar.
op haar website FSC.nl geeft FSC nederland 
drie voorbeelden van het effect van de inter-
pretatie: een binnendeur, een kozijn en houten 
schotten voor oeverbescherming.

Het Zweedse Södra breidt haar zagerij 
in Värö uit. Er wordt voornamelijk geld 
gestoken in het afkorten en drogen van 
hout, maar ook in andere delen van de 
fabriek. Eind derde kwartaal van 2021 
moeten de plannen gerealiseerd zijn.

in april vorig jaar kondigde Södra plannen 
aan om in Värö een tweede fabriek voor 
kruislings gelamineerd hout (Clt) te bou-

wen. die investering grijpt de onderneming 
nu aan om ook het volume en aanbod  
van gezaagd en geschaafd hout te verrui-
men.
het project is vooral gericht op vergroting 
van de eindtrim- en droogcapaciteit en te-
vens op het automatisch sorteren van 
stammen, het verzagen ervan en het auto-
matisch sorteren van vers gezaagd onbe-
kantrecht hout (schaaldelen).

FSC-DEELCLAIM  
MOGELIJK

SÖDRA INVESTEERT IN ZAGERIJ

houtwereld | jaargang 73 | 8 mei 2020 | nummer 6
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Horjus Paneel & 
Meubel in het Friese 
Dronrijp presenteert 
de zelf ontworpen 
Springbox. Hiermee 
kunnen thuiswer-
kende werknemers 
(m/v) een complete 
workout uitvoeren. 
Voor interieurbou-
wers heeft Horjus 
een werktekening 
klaar liggen.
De uit 18 mm dik 
berkenmultiplex 
vervaardigde 
Springbox is een 
handig hulpmiddel 
voor oefeningen als crossfit, bootcamp, 
opdrukken, steps, burpee step-overs en 
squats. Wie dit combineert met video-
bellen, vloggen of het delen van foto’s, 

In verband met het coronavirus hebben 
werkgevers en werknemers voorlopig 
hun onderhandelingen opgeschort over 
een nieuwe cao in de bouwmaterialen-
handel en in de meubelindustrie en inte-
rieurbouw.
Volgens Koninklijke Hibin, FNV Bouwen & 
Wonen, CNV Vakmensen en De Unie kan 

niet worden overzien wat in de bouwma-
terialenhandel de gevolgen zullen zijn van 
de coronacrisis op de middellange en 
lange termijn. Dat maakt het onmogelijk 
om nu afspraken te maken. Om die reden 
hebben ook de CBM en vakbonden hun 
cao-overleg voor de meubelindustrie en 
interieurbouw afgebroken.

SPRINGBOX VOOR THUISWERKERS

EVEN GEEN CAO-OVERLEG

mensen & zaken

n i e u w s

Vijfde vestiging voor Goedkoop
Goedkoop Bouwmaterialen opende op 1 april 
de deuren van een nieuwe vestiging met afhaal-
punt aan de Eikenlaan in Alphen aan den Rijn. 
De onderneming beschikt hiermee over vijf ver-
kooppunten in de Randstad. Al 90 jaar beweegt 
het familiebedrijf zich op de markt als toeleve-
rancier van hout en bouwmaterialen voor bou-
wen en renoveren. Goedkoop Bouwmaterialen 
runt nu vestigingen in Almere, Alphen aan den 
Rijn, Amsterdam, Delft en Sassenheim.

Brand bij Van der Aa Kozijnen
Het bedrijfspand van timmerfabriek Van der Aa 
Kozijnen in Esbeek is 16 april voor een groot 
deel uitgebrand. Volgens dagblad BN De Stem 
was eigenaar Mark van der AA nog aan het 
werk toen hij rond 21.00 uur ontdekte dat er 
brand was uitgebroken in de productiehal. De 
vlammen sloegen later over naar de rest van het 
complex. De oorzaak is nog onbekend.

Samen werken aan noodhospitaal
Vianen Kozijnen en Kegro Deuren hebben in 
nauwe samenwerking in recordtijd tachtig hou-
ten kozijnen met deuren gefabriceerd voor de 
bouw van een noodhospitaal in Ahoy Rotter-
dam. De tijdelijke zorglocatie wordt gebruikt 
voor coronapatiënten.

E-learning over hout
Hibin Opleidingen en het Hout Opleidings Cen-
trum (HOC) gaan samenwerken op het gebied 
van e-learningmodules over hout. Beide ontwik-
kelen als eerste een module voor (houtachtige) 
plaatmaterialen. Naar verwachting komt de les-
stof in juni/juli dit jaar beschikbaar. 

KORT
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kan een bedrijfscompetitie op touw zet-
ten. Na afloop is de Springbox te gebrui-
ken als bijzettafel. Het product is te koop 
in drie varianten.

Op 5 april 2020 is de heer jan van Nijnanten 
op 84-jarige leeftijd komen te overlijden. Hij 
was oud-directeur en voormalig eigenaar van 
Hardhouthandel G. Cantrijn in Breda. Na de 
mulo trad hij daar als 16-jarige in dienst en 
nam hij in 1980 de zaak over van de heer 
Cantrijn. jan van Nijnanten werkte er tot op 
late leeftijd en was geliefd bij leveranciers, 
klanten en personeel. Het bedrijf wordt tegen-
woordig geleid door zoon Mark van Nijnanten.

IN MEMORIaM
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WEBO doet goede zaken met de produc-
tie van vogelhuisjes voor koolmezen, waar-
voor de eikenprocessierups een lekkere 
snack is. Het Rijssense familiebedrijf fabri-
ceert houten kozijnen en prefab-elemen-
ten. Van afvalstukken naaldhout zijn inmid-
dels 2.500 vogelhuisjes gemaakt. Ze han-
gen al op veel plekken in Nederland en 
België, zoals in bosgebieden en bij scho-
len, zorgboerderijen en zorginstellingen.
Vogelhuisjes die helpen bij de bestrijding 

Op televisie is sinds kort een oproep van 
de CBM voor de meubel- en interieurbran-
che te zien en te horen bij 
de STER. Met dank aan 
hun gratis zendtijd voor 
brancheverenigingen laat 
de CBM aangesloten meu-
belindustrieën en interieur-
bouwers weten vooral te 
bellen met hun vragen over 
corona. Alles onder de 
motto’s #coronahulp en 
#samenstaanwesterk.

van de eikenprocessierups is niet alleen 
een actueel idee, maar ook duurzaam 
(gebruik van resthout) en sociaal, want 
WEBO maakt ze samen met mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Bovendien gaat de volledige opbrengst 
naar een goed doel. WEBO zette afgelo-
pen najaar een speciale productielijn op. 
Twee ochtenden in de week werken vijf 
tot zes mensen aan de vogelhuisjes, 
onder wie drie eigen medewerkers.

DUIZENDEN VOGELHUISJES

GRATIS TV-SPOTJE

mensen & zaken

n i e u w s

Nieuwe CEO van Xidoor
Familiebedrijf Xidoor in Someren heeft per 1 
mei Dennis Gouka benoemd tot nieuwe CEO. 
Hij volgt Ralph van Dooren op, mede-eigenaar 
van Xidoor, die nog een tijd deel uitmaakt van 
de Raad van Bestuur. Xidoor is voortgekomen 
uit Berkvens Deursystemen en actief op de 
Europese markt voor binnendeuren en –kozij-
nen. Enkele onderdelen zijn Svedex, Limbur-
gia, Bod’or en KTM. Gouka bouwde zijn ma-
nagementervaring op bij het Franse Picot, Be-
tafence en de CRH-groep.

Overstap naar houtskeletbouw
Alex van Blitterswijk is begin mei als inkoper/
planner aan de slag gegaan bij Willemsen Vee-
nendaal, producent van houtskeletbouwele-
menten. Blitterswijk was 16 jaar lang werk-
zaam bij Verdouw Bouwproducten in Gouda, 
laatstelijk als hoofd verkoop binnendienst.

Interne transfer
Centrop Houtimport in Zaandam heeft per 1 
april Barry Maarschalk aangesteld als hoofd 
verkoop binnendienst. Maarschalk werkte de 
afgelopen jaren in diverse commerciële func-
ties bij zusterbedrijf PontMeyer en bij Saint-
Gobain.

Probos versterkt team
Per 1 april is Anne Reichgelt als senior advi-
seur van start gegaan bij Stichting Probos in 
Wageningen. Ze focust zich daar op de rol 
van bomen en bos in de klimaatopgave en op 
het versterken van bosgerelateerde biodiver-
siteit. Anne Reichgelt behaalde haar BSc 
Bos- en Natuurbeheer op de WUR en haar 
MSc Ecosystem Conservation Landscape 
Management op verschillende Europese uni-
versiteiten. Ze werkte voor Staatsbosbeheer, 
het Bosschap en de Vereniging van Bos- en 
Natuurterreineigenaren (VBNE).

Nieuwe directie ECM
Alma Feenstra is sinds 1 april de nieuwe di-
recteur van het Expertisecentrum Meubel 
(ECM) in Woerden. Ze volgt Willem Kalis op, 
die dertig jaar lang leiding gaf aan de organi-
satie en met pensioen zal gaan. Alma Feen-
stra beschikt over veel communicatie-erva-
ring, mede op directieniveau. Zo was ze mar-
keting- en communicatiedirecteur bij enkele 
ROC’s. Voorloper van het ECM is de Stichting 
Scholing Werkgelegenheid Meubel (SSWM). 

PERSONALIA
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Regen, sneeuw, vocht, 
schimmel…

De natuur kan een geduchte tegenstander zijn. Gelukkig 
is Duraply multiplex speciaal ontwikkeld om de meest 
ongunstige weersomstandigheden te kunnen weerstaan, 
waardoor de levensduur van uw project verlengd wordt en 
u zo kosteneffi  ciënt mogelijk kunt bouwen.

Multiplex speciaal 
ontworpen om weer 

en wind te weerstaan

Kijk voor meer informatie op www.duraply.one

Durable Okoumé Berken Verduurzaamd 
hout

Co2 voetafdruk
Duurzaamheid
Gewicht
Dichtheid

Dankzij een innovatief 
impregnatieproces 
bieden alle Duraply 
producten, zelfs na het 
schuren of bewerken 
ervan, uitzonderlijk hoge 
duurzame eigenschappen.
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Met het voortduren en vaak ook verder verscher-

pen van de lockdown-maatregelen in veel produc-

tielanden, beginnen de manco’s in de voorraden in 

Nederland langzaam zichtbaar te worden.

Wij komen erachter dat de besmettingen in de landen in 
Zuidoost-Azië, Zuid-Amerika en Afrika later begonnen zijn dan 
in China en ook Europa. 

En helaas zijn de maatregelen daar vaak stringenter, omdat 
de zorg er vele malen minder is voorbereid op grootschalige 
ziekenhuisopnames.

KLANTEN GOED INFORMEREN
Zonder paniek te creëren, zullen we onze klanten goed  

moeten informeren over de beschikbaarheid nu en op termijn 

van met name hardhout en multiplex. Helaas is de honger  
nog groot in de handel en wordt er nog steeds verkocht  
tegen veel te lage marges. Nadeel hiervan is ook dat veel 
 klanten toch zullen denken dat het wel meevalt met mogelijke 
tekorten.

Het klinkt ook tegenstrijdig als we aan de ene kant zeggen 
dat er een kink in de kabel zit qua aanvoer, maar dat aan de 
andere kant de prijzen geen enkel effect laten zien.

MARGES VERHOGEN
Nadeel van het verkopen met lage marge is dat er nu welis-

waar leuke omzetten worden geschreven, maar dat er geham-
sterd wordt door een deel van de klanten die de toekomstige 
schaarste wél beseffen. Tegen de tijd dat de prijzen hoger lig-
gen, zal de omzet echter tegenvallen.

Marges verhogen is nooit iets geweest waar de houthandel 
erg goed in is. Maar met het opdrogen van de aanvoer zou dit 
toch iets moeten zijn om zonder angst op in te zetten! <<

KINK IN 
DE KABEL

15

s p l i n t e r

o p i n i e

(Deze opinierubriek wordt geschre-

ven door een selecte en gevarieerde 

groep vaklieden in de houtsector)
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VM Geveltechniek in Lichtenvoorde 
opereert landelijk op het gebied van ge-
ventileerde gevels. Naast advisering, en-
gineering en montage, maakt het eigen 
CNC Zaagcentrum producten op maat 
en levert deze volgens het Plaat op 
Maat-concept. De klant krijgt hiermee 
een compleet gevelpakket aangeboden.

In het brede aanbod van materialen, 
zoals Trespa en Rockpanel, neemt hout 
een steeds belangrijkere plaats in. “Het 
betreft zo’n 15% van onze omzet en dat 
percentage groeit. Hout is een duurzame 
afwerking. Wij merken dat de gevel wat 
meer geld mag kosten in combinatie met 
een stukje duurzaamheid en dan wordt 
steeds vaker voor hout gekozen”, vertelt 
bedrijfsleider Roel van Vliet.

VM Geveltechniek voert utilitaire- en 
woningbouwprojecten uit. Een combina-
tie hiervan is Fenix Loods I in Rotterdam, 
een appartementencomplex met daaron-
der bedrijfsruimten. Hier monteerde VM, 
in opdracht van bouwbedrijf Heijmans, 
circa 2.500 m² aan douglas gevelbekle-
ding op de gevels van de binnengale-
rijen. Het douglas heeft een kleurverloop 
van donker naar licht en werd brandwe-
rend behandeld conform brandklasse B. 

“Op dit moment zijn we bezig op het ter-
rein van de voormalige Koninklijke Ne-
derlandse Springstoffen Fabriek in Mui-
den,” vervolgt Van Vliet. “Daar bouwt 
Dura Vermeer 500 woningen waarvan wij 
de eerste 98 voorzien van een houten 
gevelbekleding.”

TOEKOMSTBESTENDIG
Natuurlijke vergrijzing lijkt zijn beste tijd 

achter de rug te hebben; de voorkeur 
gaat nu uit naar een egale grijze coating. 
Roel van Vliet bevestigt dit en voegt 
eraan toe: “Tegenwoordig zie je ook veel 
gemodificeerd hout. Levensduur en on-
derhoud zijn hierbij belangrijk. Bij gemo-
dificeerd hout scoort de grondstof lager 
qua duurzaamheidsklasse, denk maar 
aan vuren en grenen, maar valt het eind-
product dankzij  het procedé in een hoge 
duurzaamheidsklasse. Waar western red 
cedar een heel stuk duurder blijkt, be-
schikt thermisch gemodificeerd hout 
over dezelfde eigenschappen en is het 
prijstechnisch veel aantrekkelijker.” 

Om de gevel goed geventileerd te 
houden, is correcte montage een voor-
waarde. “Wordt de gevelbekleding niet 
juist aangebracht, dan ontstaat er schim-

COMPLEET PAKKET

17

GEVELBEKLEDING

T h e m a - a r T i k e l

De mogelijkheden voor een houten 

gevel waren nog nooit zo talrijk. Met 

ook nog eens een scala aan afwerkin-

gen en behandelingen. Montage en 

brandwerendheid blijven punten van 

aandacht. Daarbij werpt de Wet kwali-

teitsborging zijn schaduw vooruit.  

<< VM Geveltechniek voorzag 

Fenix Loods I in Rotterdam 

van douglas gevels.

<< ‘Laat Hout Leven’, is het 

motto van InterFaca.

>> Grad MOSO-gevel-

parket in 64 mm breed.
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melvorming in de draagconstructie en 
gaat de gevel binnen een mum van tijd 
kapot. Wij passen vaak de afstands-
schroeven van Borgh toe. Wanneer je in 
één laag isoleert, het regelwerk er dra-
gend vóór plaatst en daar het gevelwerk 
op monteert, krijg je een gevel met een 
hoge isolatiewaarde die toekomstbesten-
dig is,” aldus Van Vliet.

LANGDURIG PLEZIER
De natuurlijke uitstraling van hout blijft 

voor veel mensen een reden om hout op 
de gevel te laten monteren. ‘Laat Hout 
Leven’ staat op de website van InterFaca 

en het in 2015 opgerichte bedrijf in 
Ommen richt zich helemaal op houten 
gevelbekleding. “Op projectmatige basis 
focussen wij ons op houten gevelbekle-
ding, wat we doen in samenwerking met  
bouwmaterialen- en houthandelaren, ar-
chitecten en aannemers. Daarbij voor-
zien we iedereen van informatie en ad-
vies om hout goed te gebruiken zodat 
betrokkenen er langdurig plezier van be-
leven”, zegt directeur Atze Atsma. Hij be-
nadrukt dat de materialenstroom via de 
bouwmaterialen- en houthandel loopt.

InterFaca importeert halffabricaten, 
complete producten en ruw hout. Vervol-
gens wordt het gevelmateriaal verwerkt 
tot de gewenste gevelprofielen. Ook 

worden profielen gemaakt waarbij blinde 
vernageling mogelijk is. Atsma: “Samen 
met de fabrikant van onze modellen heb-
ben wij nieuwe profielen ontwikkeld 
waarbij je verdekt kunt vernagelen. Onze 
kracht ligt in de toegevoegde waarde en 
dat geldt voor al onze profielen.”

Atsma merkt een toegenomen belang-
stelling voor verf die bestaat uit herwin-
bare grondstoffen: “Wij adviseren eigen-
lijk altijd een afwerking, bijvoorbeeld een 
voor-vergrijzer of alle kleuren van dek-
kend tot semi-transparant. Er is steeds 
meer vraag, en wij sturen daar ook op, 
naar biobased oliebeitsen. Die bestaan 
voor 75% uit herwinbare grondstoffen 
zoals lijnolie. Een afwerking die de hout-
kleur behoudt is een andere trend. Wij 
hebben een aantal producten die goed 
hechten aan het hout en we borstelen 
het oppervlak altijd zodat de verf dieper 
in het hout trekt en de laag dikker wordt. 
Met semi-transparante systemen moet 
de klant wel rekening houden met een 
onderhoudsinterval van 3 tot 5 jaar. Op 
dekkende kleuren, en dat is het grootste 
deel bij ons, verlenen we echter 15 jaar 
garantie. Al geven we die garantie pas af 
zodra het werk goed is gemonteerd, 
want het staat of valt met de bevestiging 
van het hout.”

WET KWALITEITSBORGING
InterFaca verzorgt niet de montage, 

maar uiteraard wel de controle hierop. 
Om de kennis over gevelbekleding en  
de montage ervan op niveau te houden, 
geeft het bedrijf korte cursussen en  
trainingen. Atze Atsma: “Daar is veel  
belangstelling voor, want toepassers  
willen voldoen aan onze garantievoor-
waarden. Dan wil men er best wat tijd in 

steken om van de hoed en de rand te 
weten.”

Omdat in de loop van 2021 de Wet 
kwaliteitsborging van kracht wordt, zit In-
terFaca midden in een nauwkeurige pro-
cedure om geveldelen te laten voldoen 
aan de eisen van brandklasse B. Atsma: 
“In Nieuw-Lekkerland leverden wij een 
project op met een gevel van meer dan 
10.000 meter aan brandvertragend hout 
in brandklasse B. Zeker voor dit soort 
grotere projecten waar meerdere wonin-
gen bij elkaar staan en dicht aan andere 
gebouwen grenzen, gelden strenge 
eisen. Voor al onze kleuren en modellen 
proberen wij die brandklasse met een 
‘end-use application’ voor elkaar te krij-
gen. Wij impregneren het hout niet, maar 
gebruiken een industriële coating die de 
brandklasse van D naar B tilt. Onze bij-
behorende certificaten tonen aan dat het 
eindproduct tegemoet komt aan alle 
eisen.”

BAMBOE
Awood in uden, specialist in buiten-

parket en gevelparket, heeft de afgelo-
pen jaren een switch gemaakt. Terwijl 
voorheen veel tropisch hardhout op de 
gevel belandde, adviseert Awood nu 
steeds vaker bamboe gevelbekleding. 
“We verkochten veel bamboe vlonders 
en daar zagen we een kans die de tradi-
tionele houthandel liet liggen”, stelt com-
mercieel directeur Wim Achterweust.

“We spraken toen met MOSO, fabri-
kant van bamboeproducten, af dat wij de 
promotie gingen doen en ook eigen pro-
ducten van bamboe mochten ontwikke-
len. MOSO had destijds alleen rhombus 
en rabat gevelprofielen. Daarop hebben 
wij een variabel gevelsysteem ontwik-

‘GEVEL MAG 
WAT MEER GELD 
KOSTEN’
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keld: MOSO Varibo. Dit zijn variabele 
breedten van bamboe die verticaal of ho-
rizontaal te bevestigen zijn. Binnenhuis-
architect Osiris Hertman bekleedde er 
als één van de eersten zijn woning mee. 
Dat was voor ons een mooie zet.”

Daarnaast levert Awood thermisch ge-
modificeerde geveldelen van essen, 
ayous, fraké of Streek Eigen Eiken.

Alle in breedte variabele geveldelen 
vroegen om een nieuw bevestigingssy-
steem. Achterweust: “We kregen een 
aanvraag om het woonhuis van architect 
Bart Spee helemaal te bekleden met 45 
mm brede latjes. De latjes waren lever-
baar, maar de montagekosten per vier-
kante meter bleken te hoog. Op de Car-
réfour du Bois-beurs in Nantes ontdekte 
ik het Grad-clipsysteem. Een robot be-
vestigt de clipjes op een aluminium strip 
en die kan vervolgens worden gemon-
teerd. Samen met MOSO ontwikkelden 
we daarop Grad MOSO-gevelparket. 
Hierbij wordt een latje van 45 of 63 mm, 
eventueel een andere afmeting op pro-
jectbasis, met dit clipsysteem gemon-
teerd. Dit montagemiddel is ook geschikt 
voor andere gevelbekleding zoals Thermo 
essen, Thermo iroko, tulipwood en pa-
doek.”

De woning van Bart Spee werd met dit 
gevelsysteem helemaal ingepakt. ‘Plug 
and play’, volgens Wim Achterweust.

ECOLOGISCH VERANTWOORD
Derde productlijn van Awood is hout-

composiet van het merk Silvadec. In Am-
stelveen werden laatst zes penthousela-
gen voorzien van 3.000 m² van deze ge-
veldelen en in Rotterdam krijgt het 
Oceaanhuis een bekleding van 1.300 m². 
Achterweust: “Dit product bevat voor 

70% hout en voor 30% gerecyclede 
kunststoffen.”

Hij noemt Hesselink Koffie in Winters-
wijk een recent voorbeeld van een fan-
tastisch mooi en ecologisch verantwoord 
project. “De opdrachtgever koos eerst 
voor gemodificeerd Streek Eigen Eiken, 
maar koos vanuit duurzaamheid toch 
voor bamboe dat over meer certificaten 
beschikt. Op de gevels zit nu 200 m² 
MOSO Bamboo Varibo. Dat zijn 18 mm 
dikke planken met een breedte van 65, 
100 en 137 mm. Ze zijn allemaal 185 cm 
lang, met een kopse tand en groef. Het 
product bezit een BREEAM-certificaat en 
is bewezen CO2-neutraal.”

ZOEKEN NAAR JUISTE MIX
RED Building in Spijkenisse is een vrij 

nieuwe speler in het veld. Het bedrijf 
helpt woningbouwcorporaties, project-
ontwikkelaars, aannemers en particuliere 
gebouweigenaren in het gehele traject 
omtrent gevelbekleding. “Vanuit onze rol 
als consultants zijn wij begonnen bou-
wers te adviseren over geveltechniek, 
maar in anderhalf jaar tijd uitgegroeid tot 
een allround gevelspecialist. Alle ver-
duurzaming van gebouwen aan de bui-
tenkant kunnen we verzorgen, van ont-
werp tot assemblage. Niet alleen de 
gevel, maar ook de daken en eigenlijk de 
hele schil van een pand,” zegt Bart 
Schuring, mede-oprichter en samen met 
jacob Walsweer eigenaar van het bedrijf.

In de gevelprojecten van RED Building 
worden allerhande materialen en produc-
ten verwerkt: van steenstrips tot prefab 
gevelelementen. Ongeveer een kwart van 
de projecten bevat houten gevelbekle-
ding. De werken zijn seriematig en lopen 
uiteen van enkele woningen tot een paar 

honderd. RED adviseert qua detaillering 
en geveloplossingen, en kan het indien 
gewenst ook uitvoeren.

Actueel is de komst van de Wet kwali-
teitsborging. “Het is uiteraard erg be-
langrijk dat een gevel voldoet aan brand-
klasse B. Daarbij wordt gelet op detaille-
ring, opbouw van de achterconstructie, 
of de detaillering aan testen voldoet, of 
de testen aansluiten bij de detaillering en 
ga zo maar door,” somt Bart Schuring 
op. “Het lastige van de Wet kwaliteits-
borging is dat je ‘end-use certificaten’ 
moet kunnen afgeven en die zijn nog 
maar beperkt beschikbaar. In het  certifi-
ceringstraject van gevels is het dus af en 
toe zoeken naar de juiste mix van materi-
alen en certificaten om aan de regelge-
ving te voldoen.” <<
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TRALIE-GEVEL VAN FRAKÉ
RED Building was betrokken bij de transformatie van het 
voormalige huis van bewaring aan de Noordsingel in 
Rotterdam in een woningcomplex. BIK Bouw uit Baren-
drecht realiseerde er een stuk nieuwbouw. Bart Schuring 
(RED): “In dit gedeelte van het project, de Tuin van 
Noord, brachten we de houten gevelbekleding geheel in 
stijl terug naar een soort tralie-gevel van fraké. En het re-
sultaat is prachtig!”
Hij vervolgt: “Onze assemblageteams proberen altijd zo 
dicht mogelijk bij de detaillering van de architect te blij-
ven en de gevel zodanig uit te voeren, dat deze voldoet 
aan de brandwerendheidseisen. Dat doen wij met de 
juiste gevelopbouw en met brandvertragend behandelde 
achterhoutconstructies en eindafwerkingen. Het leuke 
aan hout is dat er een enorme variatie mogelijk is qua 
soort, afmeting en dikte. Ik heb nog geen project met 
hetzelfde uiterlijk meegemaakt.”

<< Awood 

biedt drie pro-

ductlijnen.

>> RED Building 

monteerde in Rot-

terdam een tralie-

gevel van fraké.
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Uw hout bewerken of  
voorzien van een coating?

(038) 466 9885  •  www.lenferinkmva.nl
Willem Röntgenstraat 5, Zwolle

Lenferink M.V.A.
bewerken-coaten-beschermen

Leitz Service B.V., Tel. +31 (0) 481 74 81 00, info@leitz-service.org, www.leitz-service.nl 

MAIL OF BEL ONS VOOR EEN AFSPRAAK!

Mooie producten
verdienen het beste gereedschap

Voelbaar beter!  Het is een gewoonte van 
makers om de vinger toppen langs het bewerkte 
materiaal te laten glijden. Elke oneffenheid en elke 
afwijking is dan voelbaar. Een kwestie van ervaring. 
Hoewel Leitz niet bij elke opdracht mee kan kijken en 
voelen, weet het wel uit ervaring welk gereed schap 
voor welke bewerking het beste is en het mooiste 
resultaat geeft. Gewoon omdat Leitz al meer dan  
100 jaar helpt om eindproducten in de meest 
uiteenlopende materialen voelbaar beter te maken. 

 
Bijvoorbeeld met de Leitz PlugTec hoek -

verbinding, te gebruiken in alle kozijn-, raam- en 
deursystemen van Leitz. De hoekverbinding kan op 
vrijwel alle CNC-gestuurde kozijnbewerkingsmachines 
geleverd worden. De verbinding geeft een buiten -
gewone stabiliteit en kan efficiënt geproduceerd 
worden zonder deuvelgaten en deuvels. Bovendien  
is de verbinding zeer sterk en geeft het een mooie 
afwerking zonder een zichtbare penverbinding.

Voor het (brandvertragend) impregneren, bewerken en 
industrieel coaten van al uw hout en plaatmateriaal.

APPLICATIE: Hoogwaardige eindafwerking van plaatmateriaal voor interieurtoepassing, 
zoals (akoestische) wand- & plafondpanelen en binnenbeplating van (prefab) daken.

Pep Nederland B.V. 
T 073 624 00 56  |  F 073 624 00 70   |  info@pep-nederland.nl 

 www.pep-nederland.nl

100% UV



p a s s i e  v o o r  h o u t

“Hielke Oosten en Sicco Veenstra hebben een prachtige on-
derneming opgezet en het was een mooie match toen ik hier an-
derhalf jaar geleden het team mocht komen versterken. Uiteraard 
is Veno goed vertegenwoordigd in Nederland en blijft dit voor 
ons een hele belangrijke markt. Maar ik heb veel ervaring met het 
exporteren van houtproducten naar het buitenland.

Met het team hebben we de afgelopen periode de collectie 
veranderd en ons gezamenlijke netwerk aangesproken. Van onze 
nieuwe strategie en werkwijze zijn inmiddels de eerste positieve 
resultaten zichtbaar. Het principe van ‘less is more’ gaat hier 
zeker op, al hebben we nog steeds genoeg opties en zijn we 
daarmee klanten beter en sneller van dienst.

Begin dit jaar stonden we voor het eerst – en met succes - op 
een beurs: de Domotex. Dat leverde ons een aantal mooie ex-
portklanten op. Ook zijn wij de afgelopen periode erg actief met 
acquisitie. Het begint nu echt zijn vruchten af te werpen. Gezien 
de huidige situatie omtrent corona doen wij dat nu eerst door 
veel telefonisch contact en met het versturen van sampleboxen.

Wij leveren houten vloeren met een onderlaag van exterieur-
verlijmd berkenmultiplex en een toplaag van Europees eiken. Die 
produceren wij volledig in Nederland: houtdrogen, toplaag zagen 
en plakken, profileren en kant-en-klaar afwerken. Het is dus echt 

100% Made in Holland. Onze VenoPlank-producten versturen wij 
over de hele wereld. Grote volumes gaan naast Nederland inmid-
dels ook naar de Verenigde Staten, Canada, Mexico, Groot-Brit-
tannië en de rest van Europa.

De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in machines. Van 
automatische vulmachines en borstelmachines tot complete ac-
climatisering in de opslagloodsen en productiehallen. Veno 
schafte bijvoorbeeld een machine van Trivec aan, die oppervlak-
ten kan bezagen, doorschuren, van een geschaafde look voor-
zien, ‘scrapen’ en nog veel meer. Want wij willen naast het 
broodje van de bakker uiteraard mee blijven doen in high-end 
projecten. Zo kunnen wij een breed publiek aanspreken en even-
goed volumes garanderen. 

Net als iedereen hebben wij te maken gekregen met de gevol-
gen van het rondwarende coronavirus. Gelukkig beschikken wij 
over grote voorraden in Nederland en kunnen we voorlopig nog 
een tijd doorleveren. Met een haven als Rotterdam nabij, is het 
wereldwijd verschepen geen enkel probleem. Nederlandse klan-
ten beleveren wij nog steeds just-in-time en we merken dat veel 
klanten nu bezig zijn met een inhaalslag. Natuurlijk hebben ook 
wij geen glazen bol, maar op dit moment hebben wij het gewoon 
lekker druk.” <<

LESS IS 
MORE
Veno Wood Flooring in Drachten heeft in anderhalf jaar tijd een flinke verandering 

ondergaan. Verkoopdirecteur Peter Knegt vertelt hoe het bedrijf zich met zijn 

kwaliteitsvloeren nu ook richt op de internationale markt.
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Geen sprake van omzetverlies bij De Vechtstreek.

Dat er nu andere zaken spelen, beaamt 
Cees Verkerk, directeur/eigenaar van 
houthandel De Vechtstreek in Weesp. 
“Ten eerste de onmogelijkheid voor aan-
nemers om nog een vergunning te krijgen 

van de gemeente, omdat elke ambtenaar 
thuis werkt. Ten tweede weten veel men-
sen niet of ze over een half jaar nog een 
baan hebben. Zij gaan dus niet verbou-
wen, laat staan een huis kopen. Ten 

derde houden mensen hun hand op de 
knip. Geld is er wel, maar mensen geven 
het niet uit, want de onzekerheid regeert. 
Het is het gevoel zoals in 2011, 2012. Die 
klap gaat nog komen”, voorspelt hij.

VALT MEE
Op de korte termijn gaat het heel aardig 

met de voorraden van Verkerk’s regionale 
houthandel. “Er zijn wat problemen, maar 
het valt bij ons nog wel mee. Ons vuren-
hout kopen wij in Duitsland, maar daar is 
nu een levertijd van zes weken. Daar kan 
ik niks mee. Bij andere leveranciers van 
de pick and pack-lijst ziet het er ook niet 
best uit, maar gelukkig zijn we lid van een 
inkooporganisatie, waardoor we nog wel 
wat mogelijkheden hebben. Eén daarvan 
heb ik deze week benut door in Zweden 
hout te kopen; wat ik gevraagd heb, heb 
ik binnen drie weken in huis. Dus dat valt 
allemaal nog wel mee.”

Verkerk noemt ‘geruchten’ over plaat-
materialen, vooral interieurmultiplex en  
populierenmultiplex. “De verkrijgbaarheid 
daarvan lijkt moeilijk. Dat geldt ook voor 
de okouméplaten omdat die uit Frankrijk 
komen. Ikzelf heb daar nog niet zo veel 
last van. Maar ik ben ook niet zo’n heel 
grote handelaar.”

SLEUTELROL VOOR LEVERAN-
CIER

Hoewel voorraden belangrijk zijn, zit 
volgens Cees Verkerk daar toch niet het 
geheim in. De sleutelrol is voor “een heel 
goeie leverancier, met wie we een heel 
lange relatie hebben”. Waarmee de 
Weesper ondernemer zich gelukkig prijst. 
“Zo worden we ook op de hoogte gehou-
den over wat we wel - en wat we niet - 
moeten doen. Voor zover zij dat kunnen 
zien natuurlijk.” Blijkbaar heeft de leveran-
cier een vooruitziende blik, want mede 

TOCH GEEN  
GROTE ZORGEN
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ONDERNEMERS AAN HET WOORD

B R A N C H E

Hoe gaat de houtbranche om met de coronacrisis? In de eerste, zenuwachtige 

dagen in maart vreesde menig bedrijf voor een totale lockdown zoals in Italië en 

Spanje. niet dat de zaken slecht gingen. aannemers en zzp’ers die toen bezig 

waren met een verbouwing, zorgden ervoor dat ze hun hout en plaatmaterialen 

binnen hadden. Hamsteren bleek een kort, maar hevig fenomeen. Toch ligt die 

tijd alweer ver achter ons. Houtwereld peilde eind april opnieuw het sentiment.
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daardoor draaide houthandel De Vecht-
streek in februari en maart zelfs goede 
maanden. 

“Wij draaien gewoon door, overheids-
steun hebben we dus niet nodig. Sprake 
van omzetverlies is er niet. Maar het is 
wel anders dan anders. Wat we met 
name merken is de enórme aanloop en 
aanvraag van particulieren op dit moment. 
Dat is me wat, iedereen is thuis aan het 
klussen! We hebben het afhalen niet ver-
boden, zoals bij sommige collega’s. na-
tuurlijk hebben we wel maatregelen geno-
men zodat iedereen afstand houdt. Ook 
mogen de chauffeurs van leveranciers bij 
ons gewoon naar de wc. Dat zie je ook 
nog wel eens anders.”

KRACHT DOOR SAMENWERKING
“Eigenlijk zouden we aan het begin van 

het tweede kwartaal een open huis-feest 
houden, omdat we met de Spantenfa-
briek sinds december in een nieuw, groter 
bedrijfspand zitten. Dat moesten we na-
tuurlijk uitstellen, dus de houtsector houdt 
dat nog tegoed van ons”, meldt een opti-
mistische directeur jacqueline Visser van 
Spantenfabriek.nl in Dokkum. 

“Wij helpen met ons maatwerk-prefab 
de houtskeletbouwers aan een kortere 
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Jubileumfeest Van Leeuwen Kozijnen moet even wachten.Elkaar vinden in de keten, aldus Spantenfabriek.nl.
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doorlooptijd. Dat betekent samenwerking 
en daar zit onze kracht.” Omdat de bouw 
nu nog niet hard geraakt is door het coro-
navirus, maakt de Spantenfabriek geen 
gebruik van de speciale overheidssteun.

“Maar”, zo licht Visser toe, “de onze-
kerheid is er wel. Iedereen zit nu te wach-
ten op wat er gaat gebeuren; wat gaat de 
bouw doen, wat gaat het kabinet verder 
bepalen? Ook speelt in de bouw natuurlijk 
nog wel meer, zoals PFaS-maatregelen. 
Welke invloed gaan die hebben op de 
woningbouw? Zolang daar geen duide-
lijke uitspraken over worden gedaan, zit 
iedereen een beetje in de wacht. neder-
land zal wel blijven bouwen, want de wo-
ningopgave is een hot item. Bouwen met 
hout komt daarbij steeds meer in beeld. 
Ik denk dat het er nu om gaat dat je el-
kaar vindt in de hele keten, dus dat je sa-
menwerking gaat zoeken. Dat is lastig als 
iedereen nog aan het wachten is op dui-
delijke besluiten.”

MOGELIJKHEDEN
De eerste schrikreactie van begin maart 

was er natuurlijk één van ‘wat gebeurt 
er?’ en ‘wat kunnen we doen?’. nu we 
bijna twee maanden verder zijn, gaat de 
blik vooral naar de orderportefeuilles voor 

de wat langere termijn. “je weet eigenlijk 
niet of de bouwwereld later nog klappen 
krijgt en zo ja, wanneer dan en hoe hard. 
Daar is nog niets over te zeggen”, voert 
jacqueline Visser aan.

“je merkt dat er iets langere levertijden 
zijn, maar het lukt nog wel om Fins vuren- 
en Frans grenenmultiplex op voorraad te 

krijgen, dankzij een goede samenwerking 
met de leverancier van het plaatmateriaal. 
Op dit moment hebben we nog geen ge-
brek.” 

Visser kijkt liever wat verder vooruit en 
ze ziet daar mogelijkheden: “Het systeem 
is ontregeld, dat is waar iedereen nu last 
van heeft. Maar we moeten met elkaar 
bouwen aan een nieuw systeem, denken 
in kansen en niet in problemen. je moet 

‘GEEN STEUN  
VAN DE OVERHEID 

NODIG’
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creatief gaan nadenken over wat je wel 
kunt doen - en hoe.”

HEEL DRUK
Eline van leeuwen wil dit jaar ook 

graag feest vieren, met het 60-jarige fami-
liebedrijf Van leeuwen Kozijnen in noord-
wijkerhout. Ook hier gooit corona roet in 
het eten, maar anderzijds heeft het bedrijf 
nog geen beroep hoeven doen op over-
heidssteun, want omzetverlies is er tot 
dusver niet.

Het segment waar Van leeuwen zich 
op richt, is dan ook wel heel gelukkig ge-
kozen: “Wij leveren vooral toe aan kleinere 
verbouwingen, dus we horen steeds ‘ik zit 
nu thuis, dus kom maar!”, vertelt Eline van 
leeuwen. “Het is heel druk bij de offerte-
aanvragen.”

“Hoe hard dat ook gaat, op dit moment 
ervaren wij ook nog geen problemen met 
de aanvoer. nou zijn we ook niet zo’n 
heel groot bedrijf, het is niet zo dat hier 
dagelijks vrachtwagens vol hout binnenrij-
den. We kopen vooral in bij lokale hout-
handels - en nog een deel in Duitsland. 
Vooralsnog kunnen we dus blijven leve-
ren, al bekijken we het van dag tot dag. 
We hebben nu nog geen zieken, maar ja - 
ook dat kan morgen anders zijn.”

loopt het dan gewoon helemaal goed? 
“Ik vind het wel een spannende tijd. Het 
loopt allemaal even net iets anders dan 
normaal. Ook houden we wat meer reke-
ning met elkaar. In de fabriek is afstand 
houden goed mogelijk en onze medewer-
kers hebben zelf een shift gemaakt in de 
pauze, zodat ze niet allemaal tegelijk in de 
kantine zitten”, zo besluit ze met een 
voorbeeld uit de dagelijkse bedrijfsprak-
tijk. 

PIEKEN EN DALEN
remco Dorrestijn is eigenaar/directeur 

van Dorrestijn Transport in Soest. als 
houtbedrijven geen eigen transportmidde-
len hebben (of niet-passende lading), be-
steden ze het transport van hout, plaat-
materialen en houtproducten uit, bijvoor-
beeld aan de firma Dorrestijn.

“Bij ons is het eigenlijk nog net zo druk 
als vorig jaar rond deze tijd. We zien wel 
wat meer pieken en dalen. Soms de ene 
dag een verdubbeling, en de andere dag 
juist een halvering. Circa 75 procent van 
onze omzet is gerelateerd aan hout en 
plaat. In dat segment is het een voorjaar 
als elk ander voorjaar. Over de hele linie 
bespeur ik zelfs een paar procent groei; 
dat zie ik ook bij het merendeel van onze 
klanten. Want mensen zijn thuis, werken 
en/of klussen thuis; er staan rijen bij de 
bouwmarkten. Ook aannemers hebben 
nog steeds volle portefeuilles, dat houdt 
niet ineens op.”

GROOT ARSENAAL
“Wel ben ik benieuwd naar de order-in-

take van aannemers ná de zomerperiode. 
als ik kijk naar volumes in de markt, dan 
hangt het vaak ook simpelweg samen 
met de beschikbaarheid van het product. 
Belgische en Franse producenten van 
plaatmaterialen, zoals okouméproducten, 
zijn in april weer opgestart, na weken-
lange sluiting. Dan worden er óf substitu-
ten aangeboden óf het duurt een aantal 
weken voordat onze klanten weer bevoor-
raad zijn.”

remco Dorrestijn vervolgt: “anderzijds 
sprak ik ook een klant die een assorti-
ment hanteert van maar liefst 200 soorten 
plaatmateriaal. als er daar eentje niet le-
verbaar is, zal hij ongetwijfeld een goed 
alternatief beschikbaar hebben. Er is zo’n 
groot arsenaal aan producten en afmetin-
gen, dat er altijd wel een alternatief te vin-
den is dat er op lijkt.” <<

GEVLEKT BEELD
Voor de langere termijn verwacht transportonderne-
mer remco Dorrestijn een ‘wat sobere tijd’: “We zul-
len een gevlekt beeld zien in nederland. Sommige 
sectoren draaien nog wel door, terwijl je in andere 
branches een sterke afname van het aantal bedrijven 
zult meemaken. Voor de horeca en evenementen-
branche is dit jaar heel spannend. Mensen die in deze 
segmenten werken, zullen niet snel huizen meer gaan 
kopen of verbouwen. En er zijn toch een paar hon-
derdduizend mensen werkzaam in deze sectoren. alle 
andere consumenten zijn wellicht wat voorzichtiger 
met zulke grote beslissingen.”

Dorrestijn Transport heeft het net zo druk als vorig jaar.

Veel offerte-aanvragen.

Iedereen zit te wachten op wat er gaat gebeuren.
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EUROPEES EIKEN
SUPER PRIME / AA   100% 4 zijden fout- en spintvrij
PRIME / A   3/4 zijdig foutvrij
PRIME 1 FACE / AB    80% foutvrij op de beste zijde
JOINERY / B   Kleine en vaste kwasten toegelaten. Kern/hart niet toegelaten.
RUSTIC / C      Grote kwasten en kern/hart zijn toegelaten

DIKTES:   27 / 33 / 40 / 52 / 65 / 80 / 100
LENGTES:  1 tot 1.90m / 2 tot 3.90m / 4m en langer
Extra breed hout beschikbaar in 27 / 33 / 40 / 52
Kwartiers gezaagd beschikbaar in 27 / 33 / 40 / 52

GECERTIFICEERD

BEKIJK ONZE REALTIME VOORRAAD OP:       WWW.VDCPORTAL.BE
BERGSTRAAT 25  |  B-8511 AALBEKE  |  WWW.VANDECASTEELE.BE
MATTHIAS@VANDECASTEELE.BE +31 653 28 42 85  |  CARL@VANDECASTEELE.BE +32 475 41 44 44 

Het grootste assortiment in Douglas hout zowel vers, 
fi jnbezaagd als kunstmatig gedroogd en geschaafd
Modern ingericht machinepark met CNC machine
Uit voorraad leverbaar
Levering door heel de Benelux

Mheneweg-Zuid 1b • 8096 RE Oldebroek • Tel. (0525) 63 12 21 • www.trendhout.nl

Modern ingericht machinepark met CNC machine

Gratis nieuwe
catalogus
Vraag nu onze uitgebreide 
catalogus vol inspiratie 
en mogelijkheden aan! 
Bel 0525 - 63 12 21 of 
zie www.trendhout.nl

Trendhout: 
leverancier voor al 
uw Douglas hout
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Expertwebinars

Interessant webinar voor u!

Meer informatie en aanmelden: www.houtwereld.nl/webinars

14 mei 
12.30 – 13.30 uur

 
Bouwen met hout,

hoe doe je dat?
 

Deelname gratis

Webinar gemist?

Kijk ze terug op:

Bouwwebinar.nl

Kijk ze nu terug op: bouwwebinar.nl

Webinars gemist?

Handvatten voor circulair bouwen

uitdaGinG in de SPouw

benG

brandwerendHeid

duurZaMe woninGrenovatie

Haal Meer uit je dak Met Pv-t-Panelen
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Wat is de geschiedenis van Beelen NEXT?
“Beelen begon 27 jaar geleden als sloopbedrijf en ging kort 

daarna, in plaats van bouw- en sloopafval naar derden te bren-
gen, deze materialen zelf recyclen. Een derde tak heeft betrek-
king op festivals en bedrijfsafval. Deze drie divisies innoveerden 
altijd veel, maar om verder te versnellen was bundeling belangrijk. 
Twee jaar geleden werd besloten alle innovaties op één plek 
samen te brengen en daarvoor is een aantal mensen, onder wie 
ikzelf, aangetrokken. Het idee was om relatief snel Beelen NEXT 
te lanceren. Toch hebben we daar bewust iets langer mee ge-
wacht zodat we niet alleen een verhaal, maar juist ook een aantal 
concrete projecten konden laten zien.”

Hoe kreeg Beelen NEXT handen en voeten?
“Beelen NEXT draait op circulariteit, digitalisering en maat-

schappelijke impact. Wij geloven in doen en uitvoeren. Dus met 
de missie en visie waren we snel klaar en vervolgens gingen we 
het gewoon doén. Achter de schermen werkten we een aantal 
maanden hard zodat we bij de lancering konden zeggen ‘dit is 
Beelen NEXT en dit bedoelen we daarmee’. Twee resultaten van 
onze inspanningen waren een voor festivals ontwikkelde mobiele 
sorteermachine voor afval en een mobiele composteermachine. 
Binnen 24 uur maken wij ter plekke droge compost waarmee het 
festivalterrein wordt bemest en het weer snel herstelt.”

Welke rol speelt hout bij Beelen NEXT?
“Er komt best veel hout vrij uit de sloop en wij wilden daar 

graag iets meer mee doen; hoogwaardiger dan verwerken tot bij-
voorbeeld spaanplaat. Maar elke professionele zagerij die ik be-
zocht, vond het te arbeidsintensief om daar weer een goed pro-
duct van te maken. Bovendien is nieuw hout goedkoop. De kos-
ten zouden dus niet opwegen tegen de baten. Toch zijn we zo 

eigenwijs geweest om ermee aan de slag te gaan: op relatief 
kleine schaal in een Romneyloods en een paar zeecontainers 
aan de Ankerweg in Amsterdam. Dit is de plek waar de Amster-
dam Logistics Cityhub komt, evenals de circulaire bouwhub die 
wij samen met VolkerWessels ontwikkelen. Wat we nu doen, is 
een soort voorloper daarop.”

Lukt het de kosten laag te houden?
“Om hout weer geschikt te maken voor toepassingen werken 

we samen met Level 5, die mensen met een afstand tot de ar-
beidsmarkt begeleidt. Zo werd Beelen NEXT een project om 
mensen op te leiden en te trainen, wat ook de kracht is van de 
zaagloods. We beogen dat mensen doorstromen naar Beelen. 
Hoewel het nog niet helemaal kostenefficiënt uitpakt, hebben we 
ook niet de ambitie hiermee geld te gaan verdienen. Als we 
break-even draaien is het prima. Het is voor ons een mooie op-
lossing voor materiaal dat vrijkomt uit sloopprojecten. De meer-
waarde zit eerder aan die kant, al zijn er zijn ook meer dan ge-
noeg afzetmogelijkheden.”

Welke producten maken jullie?
“We verkopen bijvoorbeeld piketpalen aan PontMeyer en gaan 

ons assortiment nog verbreden. Onze collega’s van Beelen As-
best voorzien we van bepaalde houtlengten waarmee ze hun as-
best-containments opbouwen. Voor een paviljoen in Leiden 
zagen we momenteel een paar honderd gebruikte platen uit een 
sloopproject op maat. Voor dit superleuke project leveren we 
naast hout ook staal en andere materialen.”

Wat zijn de plannen voor dit jaar?
“Met Beelen NEXT blijven we zoeken naar manieren voor 

hoogwaardig hergebruik. Onze houtwerkplaats in Amsterdam 
verhuizen we dit jaar naar een definitieve plek met meer ruimte 
om te professionaliseren. Verder hopen we deze zomer FSC-
certificering te verkrijgen. Daarbij zijn we enkele samenwerkings-
verbanden aangegaan, zoals met Re Use Materials in Heerlen. 
Zij maken materialenpaspoorten voor bestaande gebouwen en 
daar werken wij met enige regelmaat mee. Re Use Materials 
biedt hiervoor software en doet inventarisaties. Dit gebeurt 
samen met Beelen-werknemers van de afdeling calculatie die 
precies weten welke pragmatische insteek je soms nodig hebt. 
Zo leert iedereen van elkaar. Ook zijn we bezig met mooie toe-
passingen voor reststromen die lastig zijn te hergebruiken. Daar-
over binnenkort meer.” <<

GEWOON 
DOÉN

27

B E E L E N  N E X T

Bedrijf: Beelen NEXT, Amsterdam • Gesprekspartner: Axel 
Hendriks, commercieel directeur • Aard bedrijf: Innovatie en 
hoogwaardig hergebruik van materialen • Opdrachtgevers: 
Bouwers, ontwikkelaars, woningbouwcorporaties • Levert  
aan: Bouwmaterialenproducenten, bouwers • Personeel:  

9 parttimers en 8 fulltimers • Opgericht in: 2019

Hoogwaardig 

verwerken bij 

Beelen NEXT.
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In alle hardhout exporterende landen in Azië moeten 
maatregelen de verspreiding van het coronavirus onder 
controle krijgen. Hierdoor ligt de handel in gezaagd, gevin-
gerlast en gelamineerd hardhout vrijwel stil. Partijen hout 
gereed voor verscheping worden nog wel ingeladen en ge-
transporteerd, maar levertijden lopen op.

Transporteurs proberen de schepen vol te krijgen en 
doen daarvoor verschillende havens aan. Pas na Port 
Klang, Singapore, Surabaya en Jakarta wordt de reis naar 
Europa ondernomen, al maken ze soms het rondje nog 
een keer. Hierdoor kan de levertijd oplopen tot meer dan 
twee maanden.

De door Maleisië uitgevaardigde Movement Control 
Order (MCO) leidt tot een stilstand van personen en materi-
alen. Slechts enkele zagerijen kunnen in zeer beperkte 
mate werken. Het vervoer van gezaagd hout levert even-
eens problemen op. 

Ook in Indonesië is de productie sterk afgenomen. Fabri-
kanten hebben te maken met een semi-lockdown. Het 
aantal opdrachten uit Europa en Amerika is sterk vermin-
derd en de houtindustrie staat voor een grote uitdaging. 
Enerzijds om te blijven produceren en anderzijds om de 
geproduceerde materialen op tijd bij de afnemer te krijgen. 

SVLK OP DE HELLING?
Om de procedure met betrekking tot de legaliteit van 

hout en andere producten voor met name kleinere bedrij-
ven te versnellen en vereenvoudigen, wil Indonesië in mei 
de V-Legal- en LS-douanedocumenten opheffen. Voor de 
import van hout en houtproducten in de Europese Unie zijn 
de documenten wel vereist en zeer waarschijnlijk kunnen 
exporteurs deze papieren verkrijgen. Het Indonesische mi-
nisterie van Economische zaken spreekt van een stimulans 

voor de export, maar er is ook protest omdat deze maatre-
gel de geloofwaardigheid van Indonesische producten zou 
aantasten. Het plan is lastig te rijmen met de toename van 
de export vanuit Indonesië in de afgelopen jaren, die voor 
een belangrijk deel te danken is aan het SVLK-legaliteitssy-
steem.

In Myanmar is de maandelijkse houtveiling uitgesteld tot 
nader order. De beschikbaarheid van hout en houtproduc-
ten is gering. Veel arbeiders die werkzaam zijn op de zage-
rijen zijn teruggekeerd naar hun woonplaats. Europese af-
nemers hebben de meeste verschepingen uitgesteld.

OP PEIL
In Europa spelen Antwerpen en Rotterdam een vitale rol 

in de aanvoerketen van eten en medicijnen. Beide havens 
zijn dan ook in bedrijf en de aangevoerde partijen hout 
worden gewoon gelost en afgehandeld. Op dit moment ar-
riveren er alleen kleine partijen meranti uit Maleisië en 
keruing uit Indonesië. Importeurs geven aan dat zij lopende 
bestellingen zien binnenkomen, maar dat in zowel Maleisië 
als Indonesië nieuwe bestellingen niet aan de orde zijn. 
Nergens zijn er aanbiedingen en wat wel aangeboden 
wordt, betreft voornamelijk incourante maten.

Ondertussen loopt de verkoop in Nederland redelijk 
door. Al wordt er veel afgewacht en getwijfeld bij het be-
stellen. Importeurs en handelaren hebben de indruk dat 
timmerfabrieken aardig kunnen doorwerken. Veel timmerfa-
brikanten, aannemers en zzp’ers hebben in de tweede helft 
van maart snel extra ingekocht of weg laten zetten. Toch is 
hamsteren van hout niet nodig aangezien verschillende im-
porteurs hun voorraden vooralsnog toereikend noemen. Al 
zal het niet meevallen die voor de lange duur op peil te 
houden. Wel merken ze dat non-KOMO schaarser wordt 
en enkele maten eruit dreigen te lopen.

Vreemd genoeg blijven de prijzen tamelijk stabiel. De 
koers van de Maleisische ringgit blijft slecht en huppelt op 
en neer, wat zich vertaalt in onzekerheid die je terugziet in 
de houtprijs. Bij zoveel weifeling doet men kennelijk even 
niets.

Het matige volume van gezaagd hout en de verminderde 
capaciteit van de droogkamers zullen een deuk slaan in de 
aanvoer vanuit Azië. Nederland zal het met de liggende 
voorraden moeten doen. Schaarste is er niet, maar ergens 
in de komende maanden gaan er toch gaten vallen in de 
voorraden. <<

STILSTAND

A Z I Ë

M a r k t v e r k e n n i n g

28 HOUTWERELD | JAARgANg 73 | 8 MEI 2020 | NUMMER 6

Door de lockdown waarin Zuidoost-Aziatische landen verkeren, is de aanvoer van hardhout 

zeer beperkt. De voorraden in Nederland zijn toereikend, maar de vraag is voor hoelang. 

Voor de zekerheid hebben afnemers hout gehamsterd.

LICHTPUNTJE
Goed nieuws is dat 
Maleisië en Indonesië 
een beetje aan de 
gang blijven. KOMO-
fabrieken hebben een 
ontheffing om op 
halve kracht te blijven 
produceren. Gezaagd 
hout dat klaar staat 
voor verscheping mag 
getransporteerd wor-
den. Natuurlijk zijn 
hiervoor altijd stem-
pels van een ambte-
naar nodig, en die 
moet dan niet in lock-
down thuis zitten.
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Centraal- en West-Afrikaanse landen sloten halverwege 
maart al de grenzen, deden bijeenkomsten met meer dan 
tien man in de ban en draaiden de deuren van bars en res-
taurants op slot. De maatregelen lijken te werken: op 24 
april telden gabon, Kameroen, Congo-Kinshasa en ghana 
samen nog geen 2.900 besmettingen. In de vier landen 
bezweken in totaal zo’n 80 personen aan het coronavirus. 
Uiteraard is het de vraag in hoeverre de officiële cijfers stro-
ken met de werkelijkheid, maar het virus neemt in West-
Afrika nu in elk geval nog geen pandemische vormen aan.

In gabon is voedselhulp op gang gekomen. Nu transport 
van bepaalde goederen stil ligt en reizen wordt ontmoe-
digd, is er een schaarste aan levensmiddelen ontstaan. 
Onder meer Olam group deelde voedselpakketten uit aan 
lokale werkers en hun families in de omgeving van New 
Owendo Port en de Special Economic Zone Nkok.   

VITALE HOUTSECTOR
Zagerijen en houtbedrijven draaiden in maart en april min 

of meer door. In Congo-Brazzaville en Congo-Kinshasa 
waren er tijdelijke sluitingen. De gabonese regering ver-
klaarde dat een vitale sector als de houtindustrie intact kan 
blijven met inachtneming van de regels. Medewerkers wor-
den onderworpen aan een streng sanitair protocol. Bij bin-
nenkomst op de werkplek wordt de warmte gemeten, des-
infectie vindt in alle schakels van het proces plaats en 
vrachtwagens worden ontsmet.

De gevolgen van corona voor de houtindustrie laten zich 
nog niet meten. Feit is wel dat Chinese klanten aanzienlijk 
minder belli, okoumé en ovangkol afnemen. Ze kijken nog 
steeds begerig naar de enorme partij bubinga (kevazingo) 
die vorig jaar in de gabonese haven van Owendo werd on-
derschept, maar de autoriteiten laten het hout vooralsnog 
niet vertrekken.

VOLDOENDE OPDRACHTEN
Informanten duiden op stabiele prijzen. Een trappenfabri-

kant betaalt naar eigen zeggen iets meer voor Afrikaans 
mahonie. “Dat is wellicht een gevolg van de lagere bedra-
gen die we eerst afrekenden. Het is eerder een prijscorrec-
tie dan een stijging.”

Contactpersonen geven zonder uitzondering aan dat ze 
voldoende opdrachten hebben. Er is genoeg voorraad, in 
elk geval tot en met de zomer, en de vraag naar timmer- en 
tuinhout levert zelfs piekmomenten op. Een leverancier van 
met name FSC-hout aan de gWW, tuinsector en timmerin-

dustrie heeft het drukker dan vorig jaar. Een importeur en 
producent van tropisch hardhout spreekt van een grote ac-
tuele vraag naar kozijnhout. De trappenfabrikant beaamt 
dat alles ‘mooi doorloopt’, al verwacht hij na de zomer een 
dip. “Er moet nog veel en veel meer worden gebouwd, ter-
wijl het PFAS- en stikstofverhaal nog niet helemaal is opge-
lost.”

SWITCH NA DE ZOMER
Een producent en leverancier aan vooral de gWW-sec-

tor hoopt na de zomer op een switch van particuliere naar 
overheidsprojecten. “Dankzij eindconsumenten hebben we 
nu voldoende werk, zoals de aanleg van beschoeiingen en 
vlonders. De overheidsvraag laat het echter wat afweten. 
Hoewel op een gegeven moment dit werk ophoudt, gaan 
we er voorzichtig vanuit dan weer met infra aan de slag te 
kunnen.”

Een importeur van duurzaam geproduceerd hout is te-
vreden over de aanlevering en afzet. Wel plaatst hij een 
kanttekening bij controles in het kader van de EUTR. “Die 
mogen wat worden opgeschaald, er komt volgens mij nog 
altijd te veel illegaal hout binnen.”

Een dump van gezaagd padoek op de Nederlandse 
markt, waar ITTO eind maart melding van maakte, komt 
hem niet bekend voor. “Wij kopen en verkopen pas sinds 
enkele maanden padoek en dat gebeurt tegen normale 
prijzen die gemiddeld, afhankelijk van de afmetingen, 
boven de duizend euro per kuub liggen.”

EXPORTDALING GHANA
ghana exporteerde in 2019 opnieuw minder hout en 

houtproducten. In 2018 bleef het verlies in volume en 
omzet nog beperkt tot respectievelijk 1,9 en 1% ten op-
zichte van een jaar eerder, maar in 2019 was de klap veel 
groter. Het land voerde in totaal 330.445 m³ uit, goed voor 
een omzet van zo’n 156,6 miljoen euro. Dat is een daling 
van respectievelijk 10 en 20% vergeleken met 2018. <<

DOORDRAAIEN

A F R I KA

M a r k t v e r k e n n i n g

Afrikaanse landen hebben maatregelen genomen tegen verdere verspreiding van het corona-

virus. Maar houtproductie en transport gaan door in gabon, Kameroen en Congo. De vraag 

naar tuin- en timmerhout houdt de omzet van bedrijven op niveau.
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GEDROOGD
Ghana’s grootste ex-
portverlies in 2019 
komt op het conto 
van luchtgedroogd 
gezaagd hout. Het 
uitvoervolume kromp 
met 15% naar 
175.845 m³, wat een 
omzet van 85,5 mil-
joen euro (-28%) ver-
tegenwoordigt. De 
uitvoer van KD-ge-
droogd gezaagd hout 
steeg juist iets, met 
5% tot 47.286 m³. De 
totale waarde groeide 
met 4% ten opzichte 
van 2018 tot 28,3 
miljoen euro.
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In Canada lijkt de coronacrisis nog binnen de perken te 
blijven, waar deze in de Verenigde Staten compleet is 
doorgeslagen en zich ook nog eens enorm concentreert 
op enkele plekken. De staat Oregon, de voorraadschuur 
van douglas fir/Oregon pine, is tot dusver één van de 
minst besmette gebieden binnen de VS. Toch heeft de in-
dustrie het hier heel erg moeilijk. Houtbedrijven draaien nu 
een productie van 50% of minder van hun capaciteit. Zo-
lang er geen of niet te veel ziektegevallen zijn, blijven ze 
aan de slag.

Doordat kapmaatschappijen fors minder stammen 
oogsten, krimpt het beschikbare volume voor de zage-
rijen. Op alle sorteerkwaliteiten heeft dat uiteraard impact. 
Daarbij is de vraag naar de klasse ‘clear and better’ veel 
sterker dan naar bouwhout en andere lagere kwaliteiten.

Ook bij de houtbewerkende industrie drogen de 
staande voorraden op en vallen er gaten in de specifica-
ties. Verschepingen vertragen of worden op de langere 
baan geschoven. Orders worden samengevoegd en veel 
meer producten bij elkaar gevoegd, om maar wat te kun-
nen leveren aan behoeftige kopers. Dit legt veel druk op 
de organisatie en logistiek van de ondernemingen. De be-
schikbaarheid van Oregon pine blijft de komende tijd dus 
zeer beperkt.

GEHEEL ANDERS
De stad Vancouver ligt vrijwel stil. In de zagerijen wordt 

wel gewerkt en ook houtbewerkers produceren nog het 
nodige volume. Aan de Canadese westkust maakt de ge-
hele markt een ingrijpende transitie mee. De tijd van grote 
spelers in western red cedar lijkt voorbij. Het eens zo 
machtige Western Forest Products (WFP) is op de beurs 
nog maar een schijntje waard. gerenommeerde leveran-
ciers van half- en eindfabricaten aan Amerikaanse klanten 
worstelen om te overleven. Deze markt zal er binnen een 
aantal jaren geheel anders uitzien en nooit meer zijn of 
worden wat het ooit was.

VOORRADEN
In de huidige markt is de vraag naar gevingerlaste pro-

ducten in hoge en lagere kwaliteiten groter dan het aan-
bod. Alle staande voorraden zijn opgedroogd en produc-
tie wordt direct geleverd. Hoe anders is dit in de sortering 
‘common’ en lagere Select Tight Knotty (STK)-kwaliteiten: 
daarvan staat wel voldoende voorraad bij de kopers en 
producenten.

Zolang de grenzen open blijven voor de trucks en trei-
nen zullen exporteurs maximaal verschepen richting de 
VS om één en ander aan de gang te houden. Houtbewer-
kende industrieën doen hun best om materiaal te krijgen 
en hier vindt wat versplintering plaats. Een aantal grote 
clubs hevelt verkopen over aan deze houtbedrijven. Met 
name kosten, intern beleid en starheid zorgen ervoor dat 
mensen zoeken naar andere mogelijkheden.

Tot slot is vanuit Europa het contact matig en wordt er 
weinig naartoe verscheept. Vooral het containertransport 
van Oregon pine duurt langer en loopt in algemene zin 
achter. <<

TRANSITIE

W R C  &  O R E G O N  P I N E

M a r k t v e r k e n n i n g
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Het coronavirus en zijn gevolgen laten West-Canadese en Amerikaanse leveranciers van 

western red cedar en Oregon pine schudden op hun grondvesten.

TIJD VAN GROTE 
SPELERS VOORBIJ
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“Het verbaast ons hoe goed we doordraaien”, vertelt een 
allround importeur. De maand maart begon voor veel han-
delaren dan ook stevig. “Er was een enorme opzwieper na 
de beperkende maatregelen van de overheid. Er was dui-
delijk sprake van hamstergedrag”, licht een handelaar toe. 
“Bedrijven vergrootten in maart hun voorraad. Die boven-
matige drukte zag je in april een beetje gecompenseerd 
worden.”

De hectische markt zwakt dus wat af, maar ook over de 
afzet in april zijn Houtwereld’s informanten unaniem tevre-
den. Een belangrijke factor is het feit dat de bouw als sec-
tor gewoon doorwerkt. “Misschien niet voor honderd pro-
cent, maar we kunnen flink blijven leveren.”

Bovendien zitten mensen niet stil. Quarantaine betekent 
voor velen eindelijk thuis eens goed aan de slag gaan. Een 
handelaar: “Er zijn veel meer mensen aan het verbouwen, 
wat je merkt aan de afzet aan bouwmarkten.” Natuurlijk zijn 
er deelsectoren die door een afnemende consumenten-
vraag minder goed lopen, zoals de Europese meubelindu-
strie. Dat beperkt zich volgens een agent voornamelijk tot 
Spanje en Portugal. “Daar zit alles op slot. Noord-Europese 
markten, zoals Duitsland, Nederland en Scandinavië, doen 
het juist beter dan verwacht.”

RUSLAND
Tijdige en voldoende aanlevering van plaatmaterialen in 

deze tijden is echter een ander verhaal. Diverse landen 
hebben in meer of mindere mate hun land op slot gezet, 
wat leidde tot een moeizame aanvoer of lange opstoppin-
gen aan de grens. Neem bijvoorbeeld de grens tussen Oe-
kraïne en Polen, waar de aanlevering van Russisch berken-
multiplex ernstig werd vertraagd. Of erger, waar transport-
bedrijven door te lange wachttijden van hun chauffeurs 
ritten simpelweg weigerden. Daarbovenop kwam nog het 
milde klimaat dat vooral in de zuidelijke gebieden van Rus-
land dooi veroorzaakte waardoor bossen voor de houtkap 
niet diep genoeg bereden konden worden.

ACHTERSTAND INLOPEN
Inmiddels is de aanlevering vanuit China weer goed op 

gang gekomen en is Frankrijk weer open. De Fransen zijn 
druk met het inlopen van achterstanden van de twee 
weken daarvóór. En dat is hard nodig. Zo was de beschik-
baarheid van populierenplaten lange tijd een stuk moeilijker, 
uiteraard met name vanuit brandhaard Noord-Italië. In eer-

ste instantie draaiden de fabrieken in Frankrijk en Spanje 
wat harder door en konden zij de klappen goed opvangen.

Nadat ook Frankrijk op slot ging, kwam niet alleen de 
aanlevering van populierenmultiplex in het gedrang maar 
ook die van okouméplaten. De overslag op havens stokte 
zo extreem dat er even een stock-out dreigde te ontstaan 
van het uit Afrikaans hardhout vervaardigde product.

Fabrieken in Spanje, Frankrijk en België produceren weer 
en de samenleving gaat langzaam het nieuwe normaal in. 
Een positief toekomstperspectief dus? Een agent houdt 
een slag om de arm: “In Nederland praten we al over ver-
soepelingen, terwijl andere delen van de wereld nog aan 
het begin van een pandemie lijken te staan. In Afrika zie je 
steeds meer besmettingen en ook Zuid-Amerika baart mij 
zorgen. Als de vlam in de pan slaat, kan het snel gaan. De 
aanvoer kan ineens stokken, precies zoals we begin dit 
jaar in China hebben gezien.”

CONTACT MET DE KLANT
gelukkig is de eerste schrik er een beetje af. Een andere 

handelaar vertelt: “Mensen raken gewend aan de anderhal-
vemetereconomie. Ook wij houden ons aan de richtlijnen 
en werken alleen nog maar in kleine groepjes. Langzaam 
wordt weer contact gezocht met de klant, wat alleen maar 
opbouwend en positief is.” <<

LEKKERE MARKT

P L A AT M AT E R I A L E N

M a r k t v e r k e n n i n g

grenzen dicht, fabrieken gesloten en een dalend vertrouwen in de economie. geen 

goed nieuws voor de handel. Of toch wel? De uitzonderlijke tijd van deze coronacrisis 

legt de handel in houten plaatmaterialen vooralsnog geen windeieren.
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NIET EXTREEM
De markt loopt vol-
gens een importeur 
wel los. “Niemand 
weet wanneer de 
vraag gaat minderen. 
Gebeurt dat in juli of 
pas in november? 
Een lichte daling ligt 
wellicht in het ver-
schiet, maar vast niet 
heel extreem.” Een 
andere handelaar: “Ik 
draai in totaal mis-
schien een paar pro-
centen minder dan 
vorig jaar. Als de 
hausse van corona 
voorbij is, laten we 
zeggen in september, 
zal er toch gebouwd 
moeten gaan worden. 
Het tekort aan wonin-
gen loopt alleen maar 
op.”
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De ETTF (waar de Nederlandse bran-
chevereniging VVNH lid van is) en EOS 
hielden op 15 april een telefonische ver-
gadering om een balans op te maken 
van de effecten van de Covid-19-crisis 
op de houtmarkten. Vertegenwoordigers 
uit elf Europese landen deden daaraan 
mee.

In Europese landen waar corona een 
zwaardere tol heeft geëist, is de econo-
mie het zwaarst getroffen. De bouw, een 
fundamentele markt voor de houtindu-
strie, is hard getroffen in Spanje, Italië, 
het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. In 
andere delen van Europa, zoals in Scan-
dinavië, Duitsland en Nederland, doet de 
lokale bouwsector het beter.

Branches die gelieerd zijn aan logis-
tiek, zoals de palletindustrie, presteren 
relatief beter dan sectoren die met de in-
dustrie zijn verbonden, zoals de meubel-
industrie. Door de verminderde vraag 
hebben zagerijen en andere fabrieken 
dubbelcijferige productiebeperkingen in-
gevoerd, waarbij de teruggang in Scan-

dinavië milder uitpakt dan in Midden-Eu-
ropa. Bouwmarkten en DHZ-winkels 
draaien uitstekend, waar ook zagerijen 
en handelaren van profiteren.

OVERZEESE MARKTEN
Landen die de coronacrisis relatief 

goed doorstaan, zullen zich de komende 
maanden meer focussen op verkoop aan 
de binnenlandse markt. Voor EOS- en 
ETTF-leden zijn overzeese markten ech-
ter erg belangrijk. Deelne-
mers aan het gesprek be-
nadrukten dat China, als 
klant en als producent, de 
afgelopen weken aan het 
herstellen is. Gelijktijdig 
neemt de verkoop aan de 
Verenigde Staten af. De 
Indiase markt is volledig 
gesloten en er zijn proble-
men in sommige Zuidoost-Aziatische 
landen. Het tekort aan beschikbare con-
tainers en de hoge transporttarieven blij-
ven bestaan, al lijkt de situatie te verbe-
teren.

VOORRAADBUFFERS
Een ongehinderde stroom van grond-

stoffen en goederen is cruciaal voor de 

IMPACT VARIEERT

CORONA IN EUROPA

M A R K T

De uitbraak van het coronavirus heeft brede 

en ernstige gevolgen voor het Europese 

houtbedrijfsleven. Er zijn per land echter 

aanzienlijke verschillen, zo blijkt uit een 

inventarisatie van de Europese 

houthandelsfederatie ETTF en 

zagerijenvereniging EOS.
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levensvatbaarheid van de industrie op de 
lange termijn. Zagerijen en handelaren 
wapenen zich daarom met hun voor-
raadbuffers tegen regionale inperkingen 
van vraag en aanbod. Dit houdt de markt 
stabiel en zorgt dat de houtketen blijft 
functioneren.

Sommige landen worden geconfron-
teerd met tekorten aan arbeidskrachten. 
Mits aan de gezondheids- en veiligheids-

normen wordt voldaan, moet het vrije 
verkeer van arbeid volgens de ETTF en 
EOS blijven doorgaan. Tegelijkertijd roe-
pen zij commerciële kredietverzekeraars 
op de markt niet te belemmeren met res-
trictieve maatregelen. Verzekeringsmaat-
schappijen (herverzekeraars) dienen op 
hun beurt kredieten te blijven verstrek-
ken. <<

SCENARIO’S
wordt het coronavirus de komende maanden geneu-
traliseerd, dan is er hoop op terugkeer naar een bijna 
business-as-usual situatie. De Europese houtsector 
deed het in ieder geval goed in het eerste kwartaal 
van 2020. Maar blijven de economie en bouwsector in 
Q3 en Q4 op een gematigd niveau hangen, dan zal de 
langdurige krimp zijn tol eisen in de houtindustrie. 
Zelfs in landen die de storm tot nu toe hebben door-
staan, aldus de ETTF en EOS.

’BLIJF KREDIETEN 
VERSTREKKEN’
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MFC Schoondijke.

Het gebouw zonder verdiepingen aan 
de Prinses Irenestraat in het Zeeuws-
Vlaamse Schoondijke, dat rond de gym-
zaal is gebouwd en plaats biedt aan de 
basisschool, het dorpshuis en kinderop-
vang, is een mooi voorbeeld van wat mo-
gelijk is met Cape Cod als gevelbekle-
ding. Wie schuin langs de gevel kijkt ziet 
zwart, maar wie recht vóór het multifunc-
tionele centrum staat ziet streepjes in al-
lerlei kleuren. Een prachtig kleurrijk effect, 
dat bovendien heel lang behouden blijft.

Plastica levert Cape Cod waarop vijftien 
jaar garantie zit. De ervaring leert echter dat 
Cape Cod vaak na meer dan 25 jaar nog 
steeds dezelfde levendige uitstraling heeft. 
“Dit materiaal is onderhoudsvrij, het moet 
alleen af en toe worden schoongemaakt”, 
zegt Jaap Huizing, productmanager en na-
tionaal accountmanager van Plastica.

KLEUR BLIJFT LANG MOOI
Huizing vervolgt: “Veel mensen hebben 

tegenwoordig vanwege de natuurlijke uit-

straling een voorkeur voor een houten 
gevel, maar die blijft vaak minder lang mooi. 
Gelukkig is dat niet het geval met Cape 
Cod, dat bekend staat om zijn kwaliteit en 
duurzaamheid. Bovendien is Cape Cod in 
bijna elke kleur te verkrijgen. Er staan op dit 
moment wel 18.000 verschillende kleuren in 
het systeem en al die kleuren blijven alle-
maal even lang mooi. Dat geldt eveneens 
voor zwart, dat veruit de populairste kleur is 
onder onze klanten.”

Cape Cod wordt afgewerkt met een 
hoogwaardige watergedragen acrylaatlak, 
of met één van de tien semi-transparante 
lakken die meer van de nerf laten zien 
voor een extra natuurlijk resultaat.

DUURZAAM BEHEERDE BOSSEN
Op de vraag wat Cape Cod zo bijzon-

der maakt, antwoordt Jaap Huizing: “Het 
is Lodgepole Pine, robuust grenenhout 
met een fijne, rechte en gemakkelijk te 
verwerken structuur, dat afkomstig is uit 
duurzaam beheerde Canadese bossen. 

Hoe kouder de omgeving, des te beter 
het hout. Dat is daar het geval. De bomen 
groeien langzaam, waardoor de structuur 
en dichtheid van het hout vele malen 
beter zijn dan bij snelgroeiers, zoals po-
pulieren, die van binnen veel poreuzer 
zijn. In combinatie met de verf die wij ge-
bruiken gaat Cape Cod daardoor zo lang 
mee. Dat geldt voor beschermde omge-
vingen met veel zon, maar zelfs in gebie-
den aan zee met veel wind en zout – het 
gemeenste spul dat je kunt bedenken – 
vraagt dit product heel lang geen onder-
houd.”

AANPASSEN AAN WENSEN
Het multifunctionele gebouw in 

Schoondijke is het eerste waarbij door 
een architect is gevraagd om een was-
cokrijtjes-effect. Maar er zijn meer voor-
beelden. “In Putten zitten op een rond 
schoolgebouw ook twaalf verschillende 
kleuren. De architect had daar van tevo-
ren een goed beeld bij en precies uitgete-

DECENNIA VRIJ 
VAN ONDERHOUD
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CAPE COD GEVELBEKLEDING

P R O M O T I E S P E C I A L

De houten gevelbekleding van het nieuwe 

multifunctionele centrum in Schoondijke valt 

op door een uniek patroon, geïnspireerd op 

wasco-tekeningen uit de jeugd van architect 

Herwig Minnen. Hij heeft gekozen voor 

Cape Cod: noord-amerikaans grenenhout, 

dat dankzij innovatieve drogingsprocedures 

zo weerbestendig en duurzaam is dat het 

onderhoud alleen bestaat uit schoonmaken.
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kend wat hij wilde. tijdens de montage 
van de geveldelen pakte hij er een stoel 
bij en wees aan welke plank waar moest 
komen”, aldus Huizing.

“Cape Cod kunnen we volledig aanpas-
sen aan de wensen van de klant, sowieso 
qua kleuren. Het product is geschikt voor 
de gevels van alle soorten gebouwen en 
niet in het minst voor gebruik in vakantie-
parken. Binnenkort bouwen we twee par-
ken volledig in Cape Cod in opdracht van 
een grote investeringsmaatschappij. Die 
wil duurzame materialen en vanuit financi-
ele overwegingen ook weinig onderhoud.”

De Commercieel technisch adviseurs 
van Plastica bezoeken landelijk architec-
ten om hen kennis te laten maken met de 
producten en tekst en uitleg te geven. 
“Zo’n architect heeft een idee. Dan zor-
gen wij ervoor dat ze fysiek ook kunnen 
zien hoe de verschillende kleuren werken. 
Daarin steken wij veel energie”, onder-
streept Jaap Huizing. 

CREATIVITEIT INZETTEN
Schoondijke laat volgens hem zien dat 

architecten die kiezen voor Cape Cod al 
hun creativiteit kunnen inzetten, omdat 
qua kleuren en modellen in principe alles 
mogelijk is. “Er zijn geen beperkingen. We 
worden wel vergeleken met andere pro-
ducten, wij winnen het echter op het ge-
bied van kwaliteit en onderhoud. Een 
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plank zwart maken is niet zo moeilijk, 
maar meestal moet je die na twee jaar 
weer overnieuw schilderen. Bij ons pro-
duct is dat, door de combinatie van het 
hout en het unieke verfsysteem, niet 
nodig.”

“Je ziet nu dat meer bedrijven met 
soortgelijke producten komen. Die missen 
echter historie. Op papier gaan ze tien 
jaar mee, maar in de praktijk kunnen ze 
dat niet staven. Cape Cod bestaat 27 jaar 
en kan dat wel, vandaar dat we vijftien 
jaar garantie kunnen geven. Dat dit pro-

duct zelfs de garantie overleeft laat ik aan 
klanten – architecten en aannemers – ge-
regeld zien door hen mee te nemen naar 
projecten in Canada”, besluit Huizing. <<

Kenmerkende 

‘wasco-streepjes’.

Cape Cod is verkrijgbaar in 18.000 kleuren.
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PLASTICA
Industrieweg 92, 5145 PW Waalwijk
tel. 0416-672400
Website: www.plastica.nl
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Corona heeft houtsector in zijn greep. Sommige fabrieken werken door.

Volgens de Europese federatie CEI-
Bois eist de COVID-19-uitbraak een 
aanzienlijke tol van de Europese hout-
bewerkingsindustrie. De meest voorko-
mende problemen zijn: afname van de 
binnenlandse en buitenlandse vraag, 
onderbreking van de toeleveringsketen, 
sluitingen van winkels, grenssluitingen, 
verscherpte grenscontroles en een te-
kort aan arbeidskrachten.

Zo trad in de Finse houtindustrie een 
stevige verstoring op als gevolg van de 
stopzetting van de uitvoer naar landen 
als Italië, Frankrijk, Spanje en België. In-
middels zit de productie weer op een 
redelijk normaal niveau, blijken maatre-
gelen om de output veilig te stellen ef-
fectief en slagen bedrijven erin hun 
voorraadpeil te verhogen.

Maar de Finnen bereiden zich voor op 
verslechtering van de vraag, want de 
bouw- en meubelproductie is overal aan 
het vertragen. Export naar Italië, Frank-
rijk, Spanje en België is al tot stilstand 
gekomen. Onzekerheid over wat er 
komen gaat, heeft ook een remmend ef-
fect op investeringen in de volledige 
bosbouwketen.

DUITSLAND
Corona heeft de Duitse houtindustrie 

goed in zijn greep. Bedrijven maken 

gewag van enorme productiebeperkin-
gen door onderbreking van de aanvoer-
keten, krimpende orderstromen en lo-
gistieke problemen. Sommige fabrieken 
moesten stoppen; vele andere produce-
ren slechts een fractie van hun volle ca-
paciteit.

Soortgelijke problemen zijn er ook in 
Oostenrijk gemeld, vooral wat betreft de 
lagere vraag als gevolg van onderbre-
king van de bouwactiviteiten, stopzet-
ting van de uitvoer naar Italië en blokka-
des bij de grens. Grenssluitingen, ver-
scherpte grenscontroles en daaruit 
voortvloeiende dalingen van de Duitse 
export en import raken ook de produ-
centen van pallets en andere houten 
verpakkingen.

BELGIË
Een fikse daling van de inkomsten 

doet zich voor in België. In Vlaanderen 

DOORGAAN IN LAGERE 
VERSNELLING
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CORONA IN PRODUCENTENLANDEN

M A R K T

De Europese houtindustrie piept en kraakt. 

Door de coronacrisis zijn veel bouwprojec-

ten uitgesteld of geannuleerd en neemt de 

vraag naar meubels af. In de tropen heeft 

het virus verwoestende gevolgen voor het 

houtbedrijfsleven.
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kent één op de drie houtbedrijven een 
verlies van meer dan 70% van de 
omzet. Ongeveer één op de vijf onder-
nemingen ervaart een reductie van 51 
tot 70% en één op de vijf schat de om-
zetdip op tussen de 21 en 50%. Er zijn 
grote verschillen tussen houtimporteurs: 
de helft spreekt van een omzetdaling 
van minder dan 10%. In wallonië becij-
fert het merendeel van de door CEI Bois 
ondervraagde ondernemingen het om-
zetverlies op 20% of meer.

het bedrijfsleven in Vlaanderen noemt 
meerdere redenen voor de omzetdaling. 
hoofdoorzaak (62%) is annulering van 
de gehele of een deel van de verkoop/
vraag, gevolgd door de gehele of ge-
deeltelijke verlamming van de bedrijfs-
activiteiten door een onvoorzien perso-
neelstekort (46%). twee andere redenen 
zijn gehele of gedeeltelijke sluiting van 
de onderneming als gevolg van de on-
mogelijkheid om sociale afstand op de 
werkplek te garanderen (38%) en logis-
tieke problemen (15%).

Meer dan 80% van de Belgische be-
drijven (85% in wallonië) heeft zich al 
aangemeld voor de tijdelijke werkloos-
heidsregeling door overmacht. In Vlaan-
deren geeft slechts 10% van de onder-
nemers aan voorlopig géén gebruik van 
deze overheidssteun te willen maken.

AFRIKA
Ook producenten van tropisch hout 

ontkomen niet aan een crisis als gevolg 
van maatregelen om de verspreiding 
van COVID-19 in te dammen. Sommige 
regeringen hebben totale lockdowns of 
bewegingsbeperkingen ingesteld, terwijl 
andere minder strikte benaderingen 
hebben. 

Een enquête namens de IttO wijst uit 
dat de afrikaanse economieën de ko-
mende maanden een drastische daling 
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van de exportopbrengsten van de hout-
sector zullen laten zien. Zagerijen in Ka-
meroen kunnen niet werken. Er is een 
lockdown in de beide Congo’s, hoewel 
sommige houtbedrijven daar de be-
voegdheid hebben om hun activiteiten 
voort te zetten. houttransporten vanuit 
Equatoriaal-Guinea gaan door, ondanks 
de afgekondigde noodsituatie.

Zagerijen in Ghana met beschikbare 
grondstoffen en uitstaande bestellingen 
houden de productie op peil en fabrie-
ken buiten de gesloten zones produce-
ren voor zowel binnenlandse als interna-
tionale markten.

AZIË
Door de lockdown van Maleisië is de 

productie in de bosbouw- en houtsector 
drastisch vertraagd. handelsverenigin-
gen onderhandelen met de autoriteiten 
om ten minste gedeeltelijk activiteiten 
toe te staan. Sommige staten, zoals Sa-
rawak en johor, gingen akkoord met 
een kleinere productie. De kasreserves 
van 48% van de meubelfabrieken was in 
maart 2020 al uitgeput. het verlies in 
deze sector loopt op en het ondersteu-
ningspakket van de regering lijkt onvol-
doende om menig bedrijf in stand te 
houden.

In Indonesië zijn de meeste houtin-
dustrieën nog steeds actief. hun pro-
ductie neemt echter af doordat impor-
teurs in Europa, de Verenigde Staten en 
sommige aziatische markten hun be-
stellingen uitstellen. niettemin werd de 
Indonesische uitvoer van houtproducten 
in het eerste kwartaal van 2020 niet 
ernstig beïnvloed door de pandemie.

hoe anders is de situatie in Vietnam. 
Driekwart van de houtondernemingen 
noteert er zwaar verlies. Een kwart be-
merkt nog geen financiële gevolgen van 
COVID-19. Meer dan de helft van de 

respondenten moest de productie kort-
wieken; 35% denkt het als ondernemer 
nog een tijdje vol te houden, maar slui-
tingen lijken in de nabije toekomst on-
vermijdelijk. Slechts 7% blijft volledig 
operationeel.

India heeft de sluiting tot 3 mei ver-
lengd en strikte maatregelen genomen 
om de pandemie te bestrijden. De econo-
mie van het land staat stil: Indiase havens 
zijn gesloten voor zowel import als export, 
en containers staan aan de grond.

ZUID-AMERIKA
In latijn-amerika daalde de Brazili-

aanse productieactiviteit in maart het 
snelst in drie jaar tijd. De Braziliaanse 
pulp- en papiersector blijft actief, maar 

de productie van massief houten pro-
ducten verschilt per staat en gemeente. 
tot op heden hebben weinig houtbedrij-
ven arbeiders ontslagen. Sommige bin-
nenlandse en internationale bestellingen 
zijn geannuleerd, waarbij een beroep 
werd gedaan op overmacht.

tot slot is de bosbouw- en houtbewer-
kingsindustrie in Peru verlamd door de 
landelijke sluiting. alle activiteiten in de 
sector zijn tot nader order gestaakt. <<

Oplopende verliezen in producentenlanden.
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BEROEP OP 
OVERMACHT

OPEN GRENZEN EN MARKTEN
Dat de algemene handel binnen de Eu zo goed als 
tot stilstand is gekomen, heeft directe gevolgen voor 
70% van de activiteiten van Europese houtbedrijven. 
De impact op de industrie hangt af van de duur van 
de pandemie, de keuze en duur van beperkende 
maatregelen en de gevolgen ervan.
Koepelorganisatie CEI Bois dringt aan op behoud 
van het vrije verkeer van personeel en goederen bin-
nen de Eu. Ook wordt verzocht om de openheid en 
toegang van de markt te blijven garanderen en de 
toepassing van hout in openbare gebouwen te ver-
groten.
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De Mar heeft samen met Pardé een parametrische 
dakenconfigurator ontwikkeld. Hiermee kunnen werk-
voorbereiders en architecten zelf ontwerpen en calcule-
ren.

De configurator Element Connect wil het engineeringstraject 
elimineren, inzicht en transparantie geven in parameters die 
van invloed kunnen zijn op de prijs, doorlooptijden verkorten 
en slim maatwerk industrieel kunnen vervaardigen.
Element Connect rekent op basis van constructieve tabellen, 
afmetingen, detailleringen, kapvormen en dakkapellen tot wel 
10.000 dakindelingen door. En komt zo tot de mooiste of 
goedkoopste oplossing.

Website: DeMar.nl

DAKENCONFIGURATOR

Accoya
Angelim Vermelho
Azobé
Beuken
Bilinga
Douglas
Eiken
Iroko

0180-551 552    •    www.boogaerdthout.nl

Uw partner in houtprojecten
Mahonie
Meranti
Merbau
Okan
Oregon Pine
Teak
Vuren
Western Red Cedar

Waddinxveen • 0182 - 615933HOUTEX.NL | INFO@HOUTEX.NL
UW SPECIALIST VOOR LEVERING VAN HET JUISTE HOUT!

•  KENNIS, ERVARING & ADVIES
•   GROTE VOORRAAD EN KEUZE 

UIT CA. 75 HOUTSOORTEN
•   EIGEN SCHAVERIJ & DROGERIJ

Wij hebben interesse voor
HOUTVEZEL, ZAAGSEL en RESTHOUT

• Ook afkomstig van (gemelamineerd)
spaanplaat, MDF, enz.

• Verhuur van zaagselcontainers en
leegzuigen bunkers

NU LEVERBAAR: (BIO) BRANDSTOFKORRELS (PELLETS)

Ursem - Tel. 072 503 92 02
www.delangebv.nl - info@delangebv.nl

Kwaliteit coatings 
uit Finland voor  
gevelbekleding

• dekkend
• transparant
• brandvertragend
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Plintenfabriek.nl verkoopt nu ook massieve houten vensterbanken.

de vensterbanken worden met de hand vervaardigd uit meranti (foto), eiken en grenen. 
er zijn diverse profileringen, kleuren en afwerkingen. alle vensterbanken worden dub-
bel gegrond voorbereid en kunnen voor- of afgelakt worden afgeleverd. indien ge-
wenst, blijft het oppervlak onbehandeld.
massieve houten vensterbanken worden in de meeste gevallen uit meerdere stukken 
hout gemaakt. deze worden vervolgens verlijmd. dit gaat werking van het hout tegen 
en garandeert een fraaier en beter eindproduct.
de nieuwe collectie behoudt altijd een lichte vorm van houtnerf. Zelfs wanneer het op-
pervlak volledig is afgelakt, is de nerf door de verflaag zichtbaar. wie dit niet mooi 
vindt, kan kiezen voor een uitvoering gemaakt van mdF.

Website: Plintenfabriek.nl

VENSTERBANKEN

International Plywood in Nieuwland 
heeft haar zaagservice uitgebreid.

al jaren verzorgt iP voor klanten allerlei 
soorten maatwerk. Sinds kort beschikt 
het bedrijf over een homag 400 hori-
zontale platenopdeelzaag, waardoor pro-
fessioneel gezaagde stroken en panelen 
direct uit voorraad leverbaar zijn. opge-
teld biedt iP nu een assortiment van 
meer dan 900 verschillende items op 
maat aan.
international Plywood is gespecialiseerd 
in houten plaatmaterialen. de onderne-
ming importeert rechtstreeks vanaf de 
fabrieken en voorziet klanten ook van 
advies en ondersteuning. het leverings-
pakket omvat alle soorten en maten mul-
tiplex, betonplex, vezelplaten en oSB 

PLATEN OP MAAT

Unilin Prefab Solutions lanceert UNISIP. 
Dit wandsysteem van Structural Integra-
ted Panels heeft een beplating van OSB 
en met PIR gevulde ribben.

uniSiP is een verder ontwikkelde bouwme-
thode met wandelementen. dankzij de toe-
passing van Structural insulated Panels zijn de 
wanden zowel isolerend als dragend. het pro-
duct is ontwikkeld op basis van de industriële 
vervaardiging van unilin-elementen. de dra-
gende onderdelen en constructieve sparingen 
zijn reeds in het product verwerkt.
het voordeel van Pir-hardschuim in de con-
structies is zijn geringe dikte bij hoge isolatie-
waarden. ander pluspunt is het ruimtebespa-
rende binnenspouwblad inclusief isolatie. uni-
lin spreekt verder van een zelfdragend, snel 
en eenvoudig te monteren systeem, een grote 
ontwerpvrijheid, flexibele maatvoering en het 
ontbreken van koudebruggen.

Website: Prefabsolutions.nl

PREFAB-WANDEN

voor de hout- en bouwmaterialenhandel, 
carrosseriebouw en multiplexverwer-
kende industrieën.

Website: Intplywood.nl
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XLWOOD in Wijchen presenteert XL-
Ayous Thermowood. Dit thermisch 
gemodificeerde ayous/abachi is uit 
voorraad leverbaar en bedoeld voor 
geveltoepassingen.

Ayous Thermowood heeft een luxe, 
warme kleur met 
relatief lange lijnen. 
Na enige tijd zal 
het hout prachtig 
vergrijzen. Het 
proces van ther-
misch modificeren 
zorgt voor een 
lichtgewicht hout-
soort, die gemak-
kelijk te verwerken 
is en nauwelijks 
scheurt of werkt.
Wanneer het FSC-
gecertificeerde 
ayous/abachi ther-

misch gemodificeerd is, valt het in duur-
zaamheidsklasse 1-2.
Op de foto het Rib4-model in de kopmaat 
34x170 mm (werkend) voor een gesloten 
geveltoepassing.

Website: XLWOOD.nl

GEVELBEKLEDING

Productnieuws

40

De Groot Bewerkingsmachines is de 
exclusieve Benelux-dealer geworden 
van de PEANUT 1 & 2 van Intelligent 
Fixings. Dit verbindingssysteem is in-
teressant voor interieur-, meubel- en 
standbouwers.

Met het verbindingssysteem zijn snel 
sterke plaatverbindingen voor meubels 
en kasten te maken zonder corpuspers, 
lijm of schroefmachine. Het is te gebrui-
ken voor betonplex, MDF, triplex, multi-
plex, OSB, spaanplaat, underlayment en meer.
De PEANUT vereist één CNC-freesbewerkingsproces en werkt met een macro, waarvan In-
telligent Fixings een groot aantal gratis beschikbaar stelt. Daarna worden de andere panelen 
met één schuifbeweging nauwkeurig bevestigd. Plaatmateriaal kan plat worden verpakt 
omdat de verbinding nog los te maken is.
De PEANUT 1 (foto) is een zelfklemmende, één-component connector, die met een rubbe-
ren hamer in de plaat wordt geslagen en verbonden met een andere plaat. Type 1 is te koop 
in acht kleuren. De PEANUT 2 is een verborgen zelfklemmende connector die zorgt voor on-
zichtbare verbindingen, bijvoorbeeld bij fronts van kasten. Na plaatsing is er nog een stelmo-
gelijkheid.

Website: Degroot.nl

PLAATVERBINDINGEN

Importeur Worldwood in Bleiswijk is 
 officieel distributeur geworden van Lignia 
Yacht.

Lignia Wood is een Britse producent van ge-
modificeerde houtproducten met FSC-certifi-
caat voor de bouw en industrie.
Het assortiment van Lignia Yacht spitst zich 
toe op de jacht- en botenbouw. Het betreft 
hier scheepsdekdelen van gemodificeerd 
naaldhout dat valt in duurzaamheidsklasse 1 
en een volumieke massa van 650 kg/m³ heeft. 
Het dekhout is te koop in lengten tot 4,8 
meter.

Website: Worldwood.com

GEMODIFICEERD 
DEKHOUT
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In de nieuwe 3D-modelleersoftware Tekla Structures 2020 van Construsoft, 
voor onder andere de houtbouw, is de uitwisseling met Trimble Connect de 
belangrijkste verbetering.

Een Tekla Structures-
model is nu direct aan 
een Trimble Connect-
project te koppelen. De 
groeiende integratie is 
onder meer gevisuali-
seerd door het blauw 
van Trimble in het logo 
van Tekla Structures te 
verwerken.

Verder zijn in de software voor de beton-, staal- en houtbouw verbeteringen doorge-
voerd bij het maken van vrijgevormde platen. Hierdoor zijn complexere vormen te mo-
delleren en plaatuitslagen te maken. Tevens is het werken met puntenwolken vereen-
voudigd en uitgebreid, en beschikt de gebruiker over nieuwe tools en plug-ins.

Website: Construsoft.nl

3D-MODELLEREN

Kingspan Unidek biedt met het Uni-
dek PasDak een oplossing om com-
plexe dakconstructies met veel 
hoek- en kilkepers snel te voorzien 
van isolatie.

Hiertoe worden de dakelementen vooraf 
exact op maat gezaagd en aangeleverd 
met een compleet legplan. Dit werkt 
sneller en met een kleinere kans op fou-
ten omdat handmatig zagen vervalt.

DAKISOLATIE OP MAAT

Door korte stukken fraké resthout te vin-
gerlassen en platoniseren, kan Platowood 
nu ook hoogwaardige gevelbekleding in 
lengten van circa 6 meter leveren. Dit is 
gemiddeld twee keer de verdiepings-
hoogte.

Het rendement van dit gevingerlaste Plato-
wood Fraké bedraagt 100%, omdat er geen 
uitval is door bijvoorbeeld kopscheuren. Daar-
bij is het mogelijk om deze geveldelen in ieder 
gewenst profiel te schaven. Bij geborstelde, 
fijnbezaagde en/of voorvergrijsde delen is de 
vingerlas niet zichtbaar. De lange lengten lei-
den tot minder stuiknaden op de gevel. Het 
eindresultaat oogt rustiger, wat menig archi-
tect aanspreekt.
In overleg is het mogelijk om vanaf 300 meter 
zonder toeslag geveldelen in een eenzijdige 
lengtespecificatie te bestellen. Op voorraad 
liggen gevingerlaste delen in de kopmaat 20 x 
145 (ruw).

Website: Platowood.nl

GEVINGERLAST  
PLATOWOOD

Hoek- en kilkeper-elementen worden di-
agonaal afgeschuind en paselementen 
zijn op de juiste breedte, strak op maat 
gezaagd. Dit scheelt overigens niet al-
leen in de verwerking maar bespaart ook 
op kraantijd. Bovendien is er minimale 
opslagruimte nodig en is er nauwelijks 
afval op de bouwplaats.

Website: Kingspanunidek.nl
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INTERIEUR COLLECTIE DAGEN
in de evenementenhal gorinchem geven 
zo’n 135 exposanten van 13 tot en met 
15 september 2020 vorm aan de interi-
eur Collectie dagen (inCoda). Bezoekers 
ontdekken er de nieuwste collecties van 
prominente merken op het gebied van 
vloeren, raamdecoratie, wandbekleding 
en stoffering. ook wordt het nationaal 
Kampioenschap Parketleggen gehouden.
Website: Interieurcollectiedagen.nl

XYLEXPO
Vanwege corona is de vakbeurs Xylexpo 
in milaan opgeschoven van eind mei naar 
10 tot en met 13 november 2020. de Xyl-
expo is een internationale technologische 
houtvakbeurs. de focus ligt op zowel de 
industriële, high-end bewerkers en ver-
werkers van hout en houtachtige (plaat)
materialen, als op kleine, middelgrote en 
ambachtelijke bedrijven.
Website: Xylexpo.com

CARREFOUR 2021
de Carrefour international du Bois gaat eind mei 
2020 niet door. deze internationale houtvakbeurs 
wordt nu gehouden van 3 tot en met 5 februari 2021 
in nantes (F). tijdens de 16e Carrefour bieden vijf 
beurshallen onderdak aan ruim 550 exposanten uit 
85 landen. het vorige event – in 2018 – werd door 
11.500 professionals bezocht. een derde van hen 
reisde af van buiten Frankrijk. nederland stond op de 
derde plaats.
Website: Timbershow.com

FENSTERBAU 2021
de volgende gevelvakbeurs Fensterbau Frontale en 
houtbeurs holz-handwerk in nürnberg (d) worden, 
onder invloed van corona, doorgeschoven naar 
2021. exacte data zijn nog niet bekend. de twee 

events zouden eerst half maart 2020 plaatsvinden en daarna medio juni. maar doordat 
veel standhouders hun deelname annuleerden, besloot de organisatie beide beurzen dit 
jaar over te slaan.
Website: Frontale.de 

OPGESCHORT
‘materialdistrict’, materialenexpo in ahoy 

rotterdam.
Website: Rotterdam.materialdistrict.nl

1 T/M 4 SEPTEMBER 2020
‘techniShow’ in jaarbeurs utrecht.

Website: Technishow.nl

13 T/M 15 SEPTEMBER 2020
‘interieur Collectie dagen’ in evenementenhal 

gorinchem.
Website: Interieurcollectiedagen.nl

30 SEPTEMBER T/M 2 OKTOBER 2020
‘europees platensymposium’ in hamburg (d).
Website: European-wood-based-panel-

symposium.org

6 T/M 8 OKTOBER 2020
‘Prefab’, vakbeurs in den Bosch.

Website: Prefabbeurs.nl

6 T/M 8 OKTOBER 2020
‘renovatie’ en ‘monument’, vakbeurzen in 

den Bosch.
Website: Renovatiebeurs.nl

28 OKTOBER 2020
Bijeenkomst ‘Seniorenclub hout’ bij dekker 

hout in Vianen.
E-mail: goedknegt@kpnplanet.nl

3 T/M 6 NOVEMBER 2020
‘houtPro+ 2020’, houtvakbeurs in 
Brabanthallen, ’s-hertogenbosch.

Website: Houtproplus.nl

8 T/M 12 FEBRUARI 2021
‘BouwBeurs 2021’ in jaarbeurs, utrecht.

Website: Bouwbeurslive.nl

4 T/M 7 MEI 2021
‘interzum’, vakbeurs voor meubelindustrie en 

interieurbouw in Keulen (d).
Website: Interzum.com

10 T/M 14 MEI 2021
‘ligna’, vakbeurs voor houttechnologie en 

bosbouw in hannover (d).
Website: Ligna.de

Zie ‘Agenda’ op Houtwereld.nl voor meer vakbeurzen, bijeenkomsten en events agenda
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Carpentier NV Abeeldreef 15, B-8760 Meulebeke
+32 51 48 89 61
www.carpentier.be

Van grondstof tot 
afgewerkt product

Eiken balken, plaathout, bekantrecht 
eiken /thermisch behandeld hout, ... 
alsook slimme oplossingen zoals 
automatische houten shutters en meer.

Ontdek ons uitgebreid gamma 
van producten op carpentier.be



Brandveiligheid  
gaat boven alles
Leegwater 1e in Nederland met  
CE-markering (NEN 14915)

Leegwater loopt voorop in het vinden van wegen die het toepassen van

hout in de bouw veiliger en duurzamer maken. Als eerste in Nederland

kan Leegwater nu brandvertragend behandelde massief houten wand- en 

gevelbekleding leveren met CE-markering (NEN 14915). Inclusief een

prestatieverklaring met de essentiële kenmerken van het gevelproduct.

Hiermee bent u er zeker van dat het gevelproduct getest en volgens

de Europese technische specificaties beoordeeld is. Het zelf ontwikkelde

en gepatenteerde product dat Leegwater gebruikt om het hout de

brandwerende eigenschappen te geven, is: Flame Delay® PT.

 

Zekerheden en mogelijkheden met  
Flame Delay® PT
• Brandklasse B-S2, d0

• Voorzien van CE-markering en prestatieverklaring (NEN 14915)

• Alle gangbare profielen in 12 houtsoorten leverbaar (waaronder: vuren,

    grenen, douglas, western wed cedar en thermisch gemodificeerd hout)

• Gesloten en open gevelsystemen, verticaal en horizontaal 

 toepasbaar, in verschillende kopmaten en profielen

• Toepassingen voor binnen en buiten

• Flame Delay® PT laat de technische eigenschappen van het hout

 (waaronder sterkte en duurzaamheid) intact

• Niet-giftig en onschadelijk voor het milieu

• Naar wens kan het gevelproduct binnen de certificering met 

verschillende verfsystemen in elke gewenste kleur afgewerkt 

worden

Kijk ook op: leegwater.nl/producten/brandvertraging

Vraag uw leverancier om een actueel overzicht van de geteste 

houtsoorten.

www.leegwater.nl/producten/brandvertraging
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