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PRODUCTINFORMATIE

Nieuwe innovatieve details maken de nieuwe compacte stofzuigers van Festool 

nog efficiënter en comfortabeler, aldus het bedrijf. Vooral bij service- en 

montagewerkzaamheden komen de CT Mini en Midi van pas. De twee stofzuigers 

zijn voorzien van intuïtieve touchbediening, een gladde afzuigslang en een vlakke 

opbergruimte voor gereedschap en arbeidsmateriaal. Dankzij het 

touchbedieningspaneel is een eenvoudige bediening met handschoenen mogelijk. 

Door de gladde afzuigslang is daarnaast een soepel arbeidsverloop zonder 

vasthaken mogelijk, de slang kan ook eenvoudig in het grote slangdepot 

opgeborgen worden. Zoals gebruikelijk beschikken de nieuwe compacte 

stofzuigers over de Systainer-T-Loc-koppeling. Hiermee kunnen Systainers 

gemakkelijk gekoppeld en veilig getransporteerd worden. Praktisch ook is de 

nieuwe kabelafwikkeling met inklapmechanisme. Dankzij de geïntegreerde 

Bluetooth-technologie start de stofzuiger via de Bluetooth-accu of de 

afstandsbediening automatisch en bespaart de gang naar de stofzuiger. Door de 

handmatige reiniging van het standaardfilter en de filterzak kan de afzuigcapaciteit 

hersteld worden als het filter verstopt of de filterzak vol is. 

Compact, mobiel en 
doordacht

MEER INFORMATIE: WWW.FESTOOL.NL/STOFVRIJ

Zuinige pvc- 
en rubberlijm
De vezelversterkte pvc- en rubberlijm Thomsit K 190 F 

stelt innovatieve normen voor de natte verlijming, en 

biedt verwerkers alles wat voor optimaal leggen 

nodig is, aldus de fabrikant. Het product kan 

eenvoudig en flexibel worden verwerkt en is zuinig in 

het verbruik. Zodoende maakt Thomsit K 190 F snel, 

flexibel en geoptimaliseerd werken naar eigen zeggen 

mogelijk, waarbij wordt voldaan aan de hoogste 

eisen. “Designvloeren hebben op elk gebied ingang 

gevonden. Ze zijn sterk, vragen weinig onderhoud, en 

worden niet alleen gebruikt in woningen, maar ook 

in de horeca, in de gezondheidszorg of in 

verkoopruimten“, aldus Benjamin Sterzik, 

projectcoördinator marketing van de PCI-Groep. “Wij 

hebben intensief contact met onze klanten en 

brengen het product K 190 F op basis van hun eisen 

als natbedlijm met geoptimaliseerde verwerkings-

mogelijkheden en de hoogste kwaliteit op de markt.”

MEER INFORMATIE: WWW.THOMSIT.NL

Forbo Flooring investeert sinds 

kort in het maken van een nieuw 

bio-composiet, samengesteld uit 

gebruikte Marmoleum-vloeren. 

Dit om de cirkel (van grondstof 

tot product tot ‘afval’ tot 

grondstof) volledig te sluiten. Op 

dit moment is Forbo met 

verschillende fabrikanten in 

gesprek die het bio-

composietmateriaal eventueel 

willen en kunnen gebruiken. Ook 

levert Forbo tegenwoordig een 

pigmentloze Marmoleum-vloer, 

de zogenaamde ‘cookie’. Voor 

deze naam is gekozen omdat de 

vloeren de kleur hebben van een 

koekje. De ‘cookie’-vloer is voor 

99 procent biobased, aldus het 

bedrijf. De vloerenleverancier 

heeft bovendien het plan opgevat 

om in de toekomst vloeren als 

service te gaan aanbieden. Kort 

gezegd betekent dit dat de klant 

volledig wordt ‘ontzorgd’ wat 

betreft installatie, onderhoud en 

renovatie van de vloer, maar ook 

dat Forbo de vloer aan het einde 

van het leven weer terugneemt 

en recycled of anderszins nuttig 

maakt. De klant betaalt dus voor 

gebruik in plaats van bezit. 

Pigmentloze koekjesvloer

MEER INFORMATIE: WWW.FORBO-FLOORING.NL
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Luxbox introduceert de dakkapel Solar waarmee bewoners die een uitbreiding wensen toch over 

genoeg zonnepanelen kunnen beschikken. Want de Solar heeft een hellend dakvlak met de juiste 

hellingshoek waarop zonnepanelen tevens als dakbedekking zijn toegepast. Onder en boven de 

Luxbox kunnen extra zonnepanelen worden geïnstalleerd, aldus het bedrijf. De hoogte van de 

sparing bij een Solar-dakkapel bedraagt standaard 225 cm. Door het toepassen van Sharp-

zonnepanelen met een lengteafmeting van 132 cm in het dak verliest de huiseigenaar 40 procent 

van het bruto dakoppervlakte. Luxbox produceert vier typen kapellen met de inwendige 

breedtematen 98 cm (opbrengst 256 Wp), 202 cm (opbrengst 512 Wp), 306 cm (768 Wp) en 

410 cm (1024 Wp). Langere afmeting zijn ook mogelijk. De Luxbox-dakkapel Solar is voorzien 

van micro-inverters, de constructie wordt naar wens uitgevoerd met Fakro- of Velux-dakramen.

Dakkapel met geïntegreerde 
zonnepanelen

PRODUCTINFORMATIE

KlusVisie maart 2019

MEER INFORMATIE: WWW.LUXBOX.NL

Contour-douches van Sealskin hebben een raamprofiel dat tot maar liefst 50 

procent smaller is dan bij soortgelijke douches. Zo is Contour stabiel en 

tegelijkertijd strak en modern, aldus de fabrikant. De deuren zijn uitgevoerd met 

een bijzondere designgreep, met een afwerking die het oog zou moeten strelen en 

tot aanraken uitnodigt. Contour is verkrijgbaar in robuust geborsteld rvs-afwerking 

en in stoer matzwart. Een Contour-douche is volgens Sealskin een stoere, moderne 

douche met een minimalistisch kader. Dit kader is bij de inloopdouches en 

schuifdeuren 25 mm. Dat is 40 procent dunner dan reguliere schuifdeuren. Dat 

van de draaideuren is zelfs maar 17,5 mm; 50 procent smaller dan soortgelijke 

producten. Het veiligheidsglas is standaard voorzien van een antikalkcoating. Bij de 

schuifdeuren is er geen overlap tussen de twee glaspanelen wat eenvoudiger is bij 

het onderhoud en bovendien fraaier oogt, aldus de fabrikant. Daarnaast is de 

schuifdeur los te koppelen, zodat de gebruiker overal goed bij kan.

Minimalistische serie 
douches 

MEER INFORMATIE: WWW.SEALSKIN.NL

Hoog rendement 
met warmtepomp

Bewoners van een 

nieuwbouwwoning kunnen 

met de water/water- 

warmtepomp WPU 5G van 

Itho Daalderop 30 procent 

meer besparen dan met een 

grondgebonden warmte-

pomp van een ander merk, 

aldus de fabrikant. In 

vergelijking met een lucht/

water-warmtepomp kan die 

besparing zelfs oplopen tot 

50 procent, blijkt uit 

berekeningen op basis van de 

COP’s. Het ‘slimme’ van de 

WPU 5G is dat dit de enige 

grondgebonden warmte-

pomp in de markt is die 

gelijktijdig kan koelen en 

warm tapwater maken. Hoe 

meer er gekoeld wordt, hoe 

meer rendement het oplevert. 

En hoe hoger het rendement, 

des te sneller een investering 

wordt terugverdiend. Een 

ander voordeel is dat voor 

het koelen alleen de 

circulatiepomp nodig is en 

deze verbruikt weinig elektra. 

Bij luchtdichte, geïsoleerde 

woningen is koelen de meest 

gebruikte functie. 

MEER INFORMATIE: WWW.ITHODAALDEROP.NL
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NIEUWS

Dragend bouwsysteem met steenwol
Rockwool introduceerde op de BouwBeurs 
2019 Rockzero. Het gaat om een dragend 
bouwsysteem dat zowel duurzaam en 
brandveilig (minimaal 60 minuten) is en 
over goede akoestische eigenschappen 
beschikt. Het innovatieve bouwsysteem 
werd in 2018 voor het eerst toegepast voor 
de Friese woningcorporatie Elkien. Deze 
gaf de opdracht om het bouwsysteem 
toe te passen op veertien nul-op-de-
meterwoningen in Leeuwarden. 

Bij Rockzero bestaan de wanden en het dak groten-

deels uit steenwol. Door de oriëntatie en persing van 

de vezelstructuur van steenwol aan te passen, wist 

Rockwool naar eigen zeggen het dragend vermogen 

van het materiaal fors te vergroten. Het systeem biedt 

daardoor meer draagvermogen dan houtskeletbouw 

zodat drie woonlagen kunnen worden gerealiseerd. 

De wanden bestaan uit een dragende kolommen-

structuur gemaakt van steenwol. U-profielen sluiten 

de kolommen aan de bovenzijde af, waarna een 

volgende verdieping en het dak geplaatst kunnen 

worden. Het systeem kan Rc-waarden 7, 8 en 9 

overleggen. Het bouwsysteem biedt ook akoestisch 

comfort dankzij het geluiddempende steenwol. De 

woningen levert de bouwer op met PV-panelen, infra-

roodverwarming en een warmtepompboiler. 

Rockwool sprak met de nieuwe bewoners. Cita van 

Dijk toont zich tevreden: “Als het nu lekker warm is 

binnen, blijft het ook lekker warm. En het is stil in 

huis. Mijn buren heb ik nog altijd niet gehoord en zij 

mij ook niet. Terwijl ik toch een jonge hond heb. Dat 

heeft me echt verbaasd.” Voor de verhuizing betaal-

de Cita € 250 aan stookkosten, nu € 50. En zelfs dat 

lijkt te veel. Cita: “De energieleverancier heeft me al 

geadviseerd het voorschot op nul te zetten, maar dat 

durf ik nog niet. Ik zie het liever als een spaarpotje, 

dan dat ik straks wat terug moet betalen.” 

Tsjamme Overal van TWA Architecten stelt dat het 

voordeel van het bouwsysteem is dat de dragende 

elementen een veel betere isolerende werking heb-

ben. Daarnaast ziet hij luchtdicht bouwen in combi-

natie met een damp-openstructuur als onderschei-

dend van Rockzero.

Bouwmateriaal van de toekomst 

Fred Braaksma, algemeen directeur bij ontwikkelaar/

aannemer Zaanderwijk, noemt steenwol “het bouw-

materiaal van de toekomst.” “Wij zijn een ontwik-

kelingsbedrijf dat gericht is op innovatie, duurzaam-

heid, circulair bouwen en lage onderhoudskosten 

in de exploitatie. Daarom zijn wij in een vroegtijdig 

stadium enthousiast geraakt over dit systeem, want 

met steenwol bouw je een woning die 1,5 keer beter 

is geïsoleerd dan met traditionele bouwsystemen. Als 

ketenpartner van Elkien heeft Zaanderwijk destijds 

Rockwool geïntroduceerd. We zijn samen met de cor-

poratie en Rockwool als innovatief team gestart. Met 

de toevoeging van de installateur en architect aan het 

team zijn we het concept voor de veertien woningen 

verder gaan uitwerken.” Braaksma vervolgt: “Dit 

is pas echt stappen maken richting een duurzame 

woningvoorraad. Tel daar de andere eigenschappen 

van steenwol bij op – het is onbrandbaar, een volledig 

circulair isolatiemateriaal en geluiddempend – dan 

heb je een topproduct, een systeem waarmee je het 

huis van de toekomst bouwt.” 
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Gerecyclede baksteen        
Circulair produceren bereikt ook de baksteen. Want de start-up StoneCycling is 

erin geslaagd om van sloopafval bakstenen te maken. Deze stenen moeten de 

hoeveelheid bouwpuin terugdringen. Omdat verwerkers van baksteen eisen stel-

len aan de verwerkbaarheid en uitstraling, wordt nauwkeurig bepaald hoeveel 

keramisch materiaal, tegels, glas en steen de kwaliteit beïnvloeden. Het is ook 

een uitdaging om nieuwe stenen te maken waar niets aan toegevoegd hoeft te 

worden. De stenen worden gebakken bij zo’n 200 à 300 graden Celsius lager dan 

gebruikelijk. TU Delft berekent hoeveel minder CO2 bij dit bakproces ontstaat. 

StoneCycle werkt samen met een Limburgse specialist die reeds honderd jaar 

ervaring heeft met geglazuurde gevelstenen.

Slooplocaties als de 
 nieuwe goudmijnen    
Slopers van gebouwen trekken steeds vaker de aandacht met circulair slopen. 

Een van de grote aanjagers is New Horizon. Dit bedrijf mag inmiddels woningcor-

poraties tot hun klantenkring rekenen en noemt slopen inmiddels urban mining: 

“New Horizon ziet de stad als bron. De bebouwde omgeving is ons magazijn en zit 

vol met bruikbare grondstoffen. Wij ontmantelen gebouwen met behoud van de 

waarde van deze grondstoffen en materialen.”

Meer informatie: newhorizon.nl

Hoe word je een 
plintenkoning?

Ik ben altijd geïnteresseerd in verhalen van collega-ondernemers. 

Een bijzondere man is Drees Klaassen. Ik weet nog goed, het was 

ergens in 1999 en ik was vloerenlegger. Als je een plintje nodig 

had, kwam een ondernemer uit Wijk bij Duurstede die langsbren-

gen. Dat was Drees. Regelmatig krabbelden ik en mijn collega’s 

achter de oren. Want hoe kun je nu een plintje van € 2,50 gratis 

bezorgen en toch geld verdienen? Buiten ons zicht bouwde hij de 

succesvolle Plinten & Profielencentrale op. Mede dankzij de plint-

jesservice. Zo’n man wilde ik wel spreken.

Zelf rijden
Ik zou een uurtje langs gaan om het verhaal van Drees aan te 

horen. Dat bleek niet genoeg, pas drie uur later stond ik weer bui-

ten. Ik wist nu wat zijn aanpak was. Elke vloerenleverancier bood 

plinten. Maar dat was niet hun handel. PPC richtte zich daarom op 

de accessoires en is daar nog steeds uniek mee. Ik bewonder Drees 

ook om zijn inzet. Hij reed zelf in zijn bus, maakte ruim 180.000 km 

per jaar. Hij koos heel bewust voor klanten in Utrecht en Rotter-

dam. Hij bezocht de Maasstad twee keer per week. Zijn klanten-

kring groeide snel, zodat de ritjes snel rendabel werden. 

Kleuren spuiten
Hij leverde desgewenst ook maatwerk. Ik weet nog goed dat de 

hoekjes qua kleuren zelden perfect bij de plinten pasten. Drees 

hoorde het aan, zocht een spuiter die de hoekjes in de 72 meest 

populaire kleuren spoot. En dat sloeg aan. In 2007 kwamen de 

vloeren erbij. Dat wilde Drees eigenlijk niet. Maar met het grootste 

assortiment plinten wist Drees welke vloeren het beste verkochten. 

En met deze kennis kon hij een unieke collectie vloeren samenstel-

len. De naam van het nieuwe bedrijf: Douwe Dekkers vloeren.

Mdf
Drees kwam tijdens het gesprek met een mooie anekdote die ik je 

niet wil onthouden. Het gaat over het ontstaan van de hoge witte 

plinten zoals we die nu overal zien. Drees verhuisde privé in 2001. 

Hij had in zijn huis een pracht afzelia-vloer laten leggen, met band 

en bies. Hij vond het niet zo mooi om afzelia-plinten te plaatsen. 

Witte hoge plinten zouden een beter ruimtelijk effect geven. En die 

waren lastig te krijgen. Dus besloot hij om witte hoge plinten van 

mdf zelf te maken. PPC levert inmiddels per week twee trailers vol 

met die plinten. Kijk, dat is nou echt ondernemerschap.
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BOUWBEURS

BouwBeurs 2019:  
een en al optimisme

De sfeer zat er goed in tijdens de BouwBeurs 2019. Geen verrassing, want de bouw maakt overuren. 
De organisatie turfde een uitverkocht huis: alle plekken waren bezet. Wat niet wegneemt dat de 
beurs nog steeds niet de omvang heeft van vóór de crisis. Want een aantal hallen wordt niet meer 
gevuld. De voordrachten van bouwexperts maakten duidelijk waar vooral de nieuwbouw zich best 
wel langzaam maar toch zeker onder druk van onder meer wetgeving zich naartoe beweegt: meer 
digitalisering en industrialisatie, de realisatie van gezonde gebouwen en circulair ontwerpen & 
bouwen. Ook voor de vakman en vakvrouw die de verbouwingen voor hun rekening nemen, viel er 
genoeg te beleven.

JAAP VAN RIJN

Een nieuwe manier van verankeren
Spit demonstreert het chemisch anker van Easy Mix waarbij je alleen de schroefma-

chine nodig hebt. De belofte: het gemak van een mechanisch anker en de sterke 

bevestiging van het chemisch anker. Het gaat om een draadeind dat tevens uit een 

met een plaatje afgescheiden schroefdraad is opgebouwd. Je tikt met een hamer 

de plug in het boorgat. Vervolgens draai je de staaf in de plug tot aan het plaatje 

in het materiaal. De schroef draait zich door een capsule heen dat de chemie 

bevat. Er gaat geen chemie verloren. Zichtbaar is een zwart netje, de schuimmix 

dat gaat reageren op de chemie. Het schuim vult de oneffenheden van het 

boorgat op. Afhankelijk van het materiaal kan het anker maximaal een trekbelas-

ting van 250 kg aan. Je kunt het anker ook plaatsen in holle materialen. Ze zijn 

prijzig maar wel snel inzetbaar bij het plaatsen van bijvoorbeeld een zonnescherm.

55_Artikel_01L.indd   8 20-02-19   12:14
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Demo’s, demo’s en nog eens demo’s…
We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: wie demoot trekt 

volk. Demonstraties maken de gang naar de BouwBeurs tot een 

vermakelijke en vaak ook leerzame ervaring. Dat begrijpen ze bij 

Unifloor goed. Want van dunne ondervloerplaten krijgt niemand 

het warm. Anders wordt het als de demonstrateur een paar 

beuken op twee op elkaar liggende platen uitdeelt met een 

rubberhamer. En dan blijken de platen stevig te zijn verlijmd. Ja, 

daar krijg je de handen voor op elkaar. De glimmende laag blijkt 

een contactlijm te zijn die zich door de klappen laat activeren. 

Dit vloerplatensysteem heet Jumpax. Interessant zijn ook de 

Ecopearls, houtsnippers met een laagje cement die over de 

oude vloer contactgeluid reduceert. Unifloor produceert ook 

een contact-reducerende ondervloer voor onder meer vloerver-

warming. Deze vloer is opgebouwd uit een Heat-Foil, een 

PE-folie van 1,2 mm dik en een 3 mm onder- en 4 mm 

bovenplaat.

Dikke antikerntrekplaatjes
Een paar grote spelers domineren de 

hang-, sluit- en beslagmarkt. Om de 

aandacht van de vakman te trekken, 

zal de kleine producent zich met 

superlage prijzen of met kwaliteit 

moeten onderscheiden. Het Neder-

landse Tzunali kiest voor de laatste 

strategie en trekt op de beurs de 

aandacht met in Nederland geprodu-

ceerd rvs-beslag. De degelijke aanpak 

valt bij het SKG***-beslag op, waarbij 

de meedraaiende de afdekplaatjes voor 

op de cilinder dikker zijn dan gangbaar. 

De fraaie afwerking mag er ook zijn. 

Kerntrekkers hebben hier een taaie 

klus aan en zoeken hun heil, hopelijk, 

elders.

55_Artikel_01L.indd   9 20-02-19   12:14
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Accunappen…
Het Australische Nemo demonstreert accumachines waarmee je 100 meter onder water kunt werken. Omdat wij doorgaans zulke diepten niet vrijwillig opzoeken, 

houden we het snel voor gezien. Maar een van de demonstrateurs trekt aan onze jassen, want de demo van de Nemo Grabo, die mogen we echt niet missen. En 

inderdaad, de mannen maar ook het publiek vermaken zich met de krachtpatser, een vacuümzuiger met een 14 volt-staafaccu. Deze zuignap moet zo’n beetje alle 

oppervlakten vonkvrij aankunnen. Het maximale hefvermogen bedraagt volgens de mannen maximaal 170 kg, dit is afhankelijk van het materiaaloppervlak. Ook minder 

vlak spul als traanplaat, natuursteen en onbewerkt hout til je met de Grabo op, zo claimt de importeur. Ook apparaten kun je met de zuiger verplaatsen. De prijs: zo’n € 

249 exclusief btw.

55_Artikel_01L.indd   10 20-02-19   12:14
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…en rubbernappen
Voor een gevoelig lager 

bedrag van rond de € 40 

krijgen ze bij tegel-

specialist Rubi ook 

opvallend heftig materiaal 

verplaatst. Oké, geen 170 

kg maar maximaal 80 en 

dan vooral volledige 

gladde en vlakke 

keramische tegels. Deze 

betaalbare zuignap komt 

vooral van pas bij het 

plaatsen van grootfor-

maattegels.

Sneaky veiligheidsschoenen
Helemaal los met kleur en vorm gaat het Italiaanse Dike. De kleuren 

spatten van de veiligheidsschoenen, veters en werkkleding af, zo 

vrolijk hebben we het niet eerder gezien. Kortom, dit is gewaagd 

spul. De collectie trekt publiek, dus ze doen iets goed. Dankzij de 

vormgeving heb je niet snel in de gaten dat het hier wel degelijk om 

werkstuff gaat. De standhouder loopt zelf op een zwart halfhoog 

paar met oranje veters. Oordeel zelf. De lage en hoge Safety 

Sneakers gaan over de toonbank als Raving Racy en Brave Breeze en 

voorziet Dike van nappaleer en suède. Ze lopen in ieder geval lekker 

comfortabel, want de Dikes doen qua loopeigenschappen niet 

onder voor gewone sneakers.

55_Artikel_01L.indd   11 20-02-19   12:15
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De slimme holle pijpen van Spit
Spit verrast met een behoorlijk unieke 36 volt-accuboorhamer. De 6,2 Ah-accu is 

op voorbeeldige wijze in de machine geïntegreerd. Je moet er naar zoeken, bij 

wijze van spreken. Behalve dat de koolborstelloze Bull er puik uitziet, kan de 

vakman met deze SDS-plusmachine uiteraard in steen en beton boren, maar ook 

ankers plaatsen. Daarvoor levert Spit vier accessoires: holle pijpjes die in de 

zeskantopname passen. De machine beschikt dus over een combinatiekop. Ze 

schuiven over een boortje heen die je dus niet uit de machine hoeft te halen. 

Vervolgens kun je onder meer moerankers en betonschroefankers vastzetten en 

inslaan.

Het woord van 2019: XLocken 
Bosch wist de XLock goed geheim te houden. Want ook de concurrentie wist van niets, zo blijkt tijdens een 

rondgang langs de andere beursstands. De Starlocktechniek, bekend van de multimachine, past het Duitse 

bedrijf als eerste toe op haakse slijpers. Dankzij XLock heb je bij de schijfwissel geen sleutel nodig. Je drukt 

de slijpschijf snel in een keer in de opname en hij zit muurvast. Met de vergrendelaar op de machinekop 

maak je snel de schijf weer los. Bosch pakt met een diamantboor gelijk door: ook deze zet je met de XLock 

muurvast. XLocken, dat kan nog wel eens heel groot worden.
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Routeren 2.0
Met de PantoRouter trekt GereedschapPro opvallend veel belangstellenden naar de stand. Het hart van dit 

werkbankje met een Mafell FM1000-frees: een stuk rood plastic, een malletje, waarmee je snel en zuiver 

pen-en-gatverbindingen kunt maken. Je positioneert de geleider in en rond de mal. Om de uitsparing in het 

hout te maken, haal je met de hendel de frees om de mal heen. Door het wieltje, een geleidelager, vervolgens 

strak over de buitenzijde van de mal te laten lopen, ontstaat de pen. De witte borstel vangt het houtstof af. 

Gebruik je een kleiner lager en freesje, dan produceer je een kleinere pen en gat. Met de router kun je ook 

zwaluwstaarten en tandverbindingen maken. Uiteraard kun je met zelfgemaakte mallen aan de slag gaan. 

Tevens is repeteerwerk mogelijk. Met accessoires kun je ook samengestelde hoeken frezen. Reken op een 

vanaf-prijs van rond de € 1600.

Kleine maar fijne 125 mm-tegelzaag
Rubi biedt inmiddels naast de 180 mm de TC 125 mm-tegelzaag 

waarmee je zowel nat als droog  tegels kunt bewerken. De machine 

glijdt over een degelijke geleider die zuiver werken garandeert. De 

machine loopt op rollagers en is dus zo minder stofgevoelig. De 

zaag reikt tot maximaal 25 mm bij 90°. De tegelzaag zet je vooral in 

bij grootformaattegels en natuursteen. Handig voor meer stabiliteit 

tijdens het zagen is de stuurknuppel aan de voorkant.
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BOUWBEURS

Biosintrum in het Friese Oosterwolde pakt op de BouwBeurs de Bouwprijs 2019 

in de categorie gebouwen. De reden: het gebouw voldoet aan de eisen van 

circulair ontwerpen en bouwen. Biosintrum is een energieneutraal gebouw dat 

bestaat uit meer dan 80 procent biobased materialen. Volgens de initiatief-

nemers gaat het om een van de meest duurzame en innovatieve gebouwen 

van Europa. De vloeren zijn van leem, gewonnen op het omliggende terrein. 

In de wanden zijn denimdekens van oude spijkerbroeken verwerkt. Ook zijn 

duurzaam ontwikkeld Accoya-hout en Lariks-spanten toegepast. Bijzonder: de 

stopcontacten van maïs. Ook de groene inpassing in de lommerrijke omgeving 

maakt indruk op de jury die hoopt dat het gebouw tot veel circulair getinte 

daden bij bouwers en ontwerpers aanzet. Biosintrum heeft in ieder geval de 

ambitie uit te groeien tot een kennis- en innovatiecentrum.

Meer informatie: www.biosintrum.nl

STOPCONTACTEN VAN MAÏS 

Keihard de beste
Multimachinespecialist Fein introduceert het 

CarbidPro-zaagblaadje dat qua hardheid alle blaadjes 

in de schaduw moet zetten. Die gaan we zeker een 

keer flink uitwonen. Het bedrijf komt ook met een 

extra lang zaagblaadje van 20 cm.

Gecontroleerd multizagen
Dit voorjaar presenteert Festool een accumultimachine waarop een opzetstuk en afzuiging past. De 

beurbezoekers mogen alvast voorproeven. Met deze accessoires kan de vakman nauwkeuriger en stofvrij 

werken, zo blijkt tijdens een korte demo. Gaaf: je kunt ook haaks en in een hoek zaagwerk verrichten. En 

met een diepteaanslag neemt de kwaliteit van de klus ook toe. Het opzetstuk werkt Festool af met 

noppenrubber zodat de machine niet kan wegglijden.
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Gereedschap voor het beste resultaat

Perfect voor onderweg. 
De nieuwe CTL MINI en MIDI. 

Gering gewicht, compacte afmetingen en vele innovatieve 

details – de nieuwe compacte stofzuigers CTL MINI en MIDI 

overtuigen in alle opzichten. Met touchbediening, gladde 

afzuigslang en vlakke opbergruimte voor gereedschap. Met 

handmatige reiniging en vervanging van standaardfilter van 

buitenaf. Met geintegreerde Bluetooth® technologie start 

de stofzuiger automatisch via de Bluetooth® accu of de 

afstandsbediening. 

Meer info op www.festool.nl

Compact. Eenvoudig. 
Doordacht.
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NIEUWS

Lage-temperatuur warmtenet goedkoper dan 
 elektrische energieopwekking
Ben je je net lekker aan het verdiepen in duurzame 

energieoplossingen voor huiseigenaren, komt TKI 

Winst met een bommetje op de proppen. Wat wil 

het geval? Cijfers van deze organisatie wijzen uit dat 

een lage-temperatuur warmtenet een goedkopere 

oplossing is dan all-electric oplossingen zoals met 

lucht-warmtepompen. De constatering van TKI Winst 

Foto: Havang

heeft gewicht want de organisatie is het samenwer-

kingsorgaan voor onderzoek naar lage-temperatuur-

warmtenetten in Nederland. 

TKI onderzocht in twee jaren 60 wijken hoe woning-

eigenaren op CO2 kunnen besparen. Ook werd 

onderzocht wat het beste alternatief is voor de 

cv-ketel. Voor het onderzoek zijn de CO2-uitstoot van 

gas en de jaarlijkse ketelkosten als leidraad geno-

men. Met warmtepompen kunnen de eigenaren de  

CO2-uitstoot verminderen tegen hogere kosten dan 

bij een warmtenet. Ook ziet TKI Winst dat bij elk type 

warmtebron de kosten voor huiseigenaren in de twee 

wijken altijd hoger zijn dan die warmteleveranciers en 

warmtenetbeheerders in rekening zullen brengen.

Leningen beschikbaar voor 
aardgasvrij maken nieuwe 
woning    
Nieuwe woning gekocht? En zit deze straks aan het gas? Dan is er goed nieuws. 

Dankzij een Energiebespaarlening uit het Nationaal Energiebespaarfonds kun je de 

in aanbouw zijnde woning alsnog aardgasvrij laten opleveren. Deze woning moet 

dan vóór 1 september 2018 zijn gekocht. Bij het Nationaal Energiebespaarfonds 

kun je tegen gunstige voorwaarden lenen.

De compacte 
 warmtepomp zonder 
buitenunit bestaat 
Enzavu introduceerde onlangs een kleine lucht-waterwarmtepomp 

zonder buitenunit die warm tapwater en verwarming kan leveren. 

Deze pomp onttrekt energie aan de buitenlucht waarvoor twee 

luchtaansluitingen door het dak of de gevel gemaakt moeten 

worden. Het bedrijf belooft dat deze pomp eenvoudig is te instal-

leren. De warmtepomp kan zowel hybride als 100 procent gasloos 

ingezet worden, aldus van Enzavu. De hybride stadswarmtepomp 

is vergelijkbaar met de omvang van een standaard CV-ketel en kan 

een COP van 5,4 overleggen. Met dit systeem kan ook gekoeld 

worden.

11_Nieuws_01L_2.indd   16 20-02-19   12:16



17

Gerard Oltmans 

Voorzitter van de 

 Branchevereniging voor 

Klussenbedrijven, VLOK

column

KlusVisie maart 2019

NIEUWS

Bouw groeit knalhard door   
Bouwonderzoekers van het EIB weten het 

zeker. De bouwproductie zal de komende 

jaren stevig doorgroeien. Dit valt te lezen in 

de studie ‘Verwachtingen bouwproductie en 

werkgelegenheid 2019’. De productietoename 

in 2018 bedroeg € 4 miljard en is de € 70 

miljard bereikt. Het productieverlies dat tijdens 

de crisis ontstond, is dan ook ingelopen, aldus 

het EIB. De onderzoekers rekenen voor de 

komende jaren op groeicijfers van zeker 5 

procent. Ergens rond 2023 ligt de productie 

zo’n 20 procent boven het huidige niveau. En 

de werkgelegenheid groeit mee. De groei van 

het herstel en de verbouwinvesteringen zullen 

dit jaar bescheiden zijn. Maar het EIB verwacht 

dat deze investeringen aantrekken rond 2020. 

Vanaf 2021 komt de bouw in rustiger vaarwa-

ter. De onderzoekers geven aan dat verduur-

zaming van de bestaande voorraad woningen, 

kantoren en andere gebouwen ook voor meer 

omzet en werkgelegenheid gaan zorgen. 

Opmerkelijke uitsmijter van EIB-directeur Taco 

van Hoek in Cobouw: over twee jaar gaan de 

opleidingen veel nieuwe vaklui leveren. 

Huizen blijven duur
Vereniging Eigen Huis meet met 
de Eigen Huis Marktindicator het 
vertrouwen van Nederlanders in de 
woningmarkt. Voor 2018 toont de 
indicator een positieve score. Maar 
onze medelandgenoten vinden wel 
dat het nu een ongunstige tijd is om 
een huis te kopen. Want woningen 
zijn te duur en de keuze is beperkt. 
We denken met z’n allen dat de 
situatie om te kopen in 2019 niet 
verbetert, eerder verslechtert. 80 
procent verwacht dat de koopprijzen 
van de woningen blijven stijgen.

Kwaliteit is een 
werkwoord
Kwaliteit kun je hebben, krijgen, geven, 

zien, maken et cetera. Vul maar in, 

je kunt er van alles mee en iedereen 

schermt ermee. Maar wat is nu kwali-

teit? Wanneer is het onderscheidend? 

Van Dale zegt onder meer over kwaliteit: 

de mate waarin iets goed is. Ook al zo 

lekker vaag, maar tegelijkertijd biedt het 

een vertrekpunt. Het moet goed zijn. 

Wie bepaalt dat uiteindelijk? Je klant! 

Dus is het belangrijk om te weten wat 

je klant goed vindt. Wat voor de één 

goed is, kan voor de ander zooi zijn. Hoe 

denkt jouw klant daarover, dat moet je 

duidelijk zien te krijgen. Vragen dus! 

In het eerste gesprek, als je je offerte 

maakt, als je de klus uitvoert en de bor-

ging (garanties) biedt. Als je dat duidelijk 

kunt maken, heb je een perfect begin 

van de klus en een perfecte oplevering. 

Het enige dat jij nog moet doen, is jouw 

kwaliteiten inzetten om de klus uit te 

voeren. Dat is een makkie, want jij kent 

jouw kwaliteiten en weet precies wat je 

wel en niet kunt.

Kwaliteit moet je definiëren. 

Kwaliteit moet je afspreken. 

Kwaliteit is hiermee begrensd.

Kwaliteit kun je dan toetsen.

Kwaliteit moet je borgen.
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VAKMANSCHAP

‘Ik mag hopen dat er een 
opwaardering van het 
ambacht komt’
Veel partijen in de bouw & verbouw luiden steeds harder de noodklok: 
het ambacht verdwijnt. Voor de nieuwbouw hoeft dit niet rampzalig 
uit te pakken. Want steeds vaker zullen complete bouwdelen uit 
fabriekshallen komen. Het vakmanschap zal zich aanpassen aan de nieuwe 
productiemethoden. Maar voor de verbouw en restauratie is de gestage 
afname van vakmanschap wél een bedreiging. Ook de houtbewerkers van 
de Leidschendamse Timmerfabriek Verhagen denken dat mensen die hun 
ambacht willen uitvoeren flink zal afnemen. Dus we zijn er nog op tijd bij 
om hun unieke vakmanschap vast te leggen.

Bert Kneppers en Sjoerd Koolhaas ontvangen het 

bezoek in de kantine: hun mancave. Een knoert van 

een Carrera-racebaan met hypermoderne, digitale 

snufjes valt direct op. Uiteraard helemaal zelf 

gebouwd. Er wordt minder vaak mee geracet dan de 

mannen zouden willen. Want ze hebben het 

beredruk. Met het enige personeelslid Jeroen 

verwerken ze een gestage stroom opdrachten. Het 

gaat om enkele stuks die om vakmanschap vragen, 

aan seriële producties beginnen ze niet. Vakmensen 

uit de hele regio weten de timmerfabriek te vinden. 

Bert trapt het gesprek af: “Ik heb het vak machinaal 

houtbewerken geleerd in de werkplaats van een 

aannemerij. Sjoerd kwam er later bij, als leerling-

gezel. Ik heb hem de kneepjes van het houtvak 

geleerd. We maakten onder meer kozijnen die we 

zelf plaatsten. Om mijn vakmanschap verder te 

ontwikkelen ben ik bij Timmerfabriek Verhagen gaan 

werken en werd chef werkplaats. Sjoerd is me later 

gevolgd.”

Sjoerd: “Hij was niet zo makkelijk van me af. Ik heb 

vooral als zelfstandig timmerman gewerkt. Toen Bert 

in 2015 de timmerfabriek overnam, kreeg ik de vraag 

om mee te doen. Dat leek me een fijne uitdaging, ik 

heb er geen dag spijt van. Om op je vraag terug te 

komen: ja, het is heel lastig om aan jonge mensen te 

komen die dit vak willen leren. Het zal wel met de 

status van het beroep te maken hebben, met je 

handen werken heeft nog steeds geen geweldig 

imago. Ik mag hopen dat er een opwaardering van 

het ambacht komt. Maar heel positief ben ik daar 

niet over.”

In 2015 hadden we nog steeds last van 
de crisis. En dan toch zo’n fabriek over-
nemen. Dan moet je lef hebben.
Sjoerd: “Wij denken dat er altijd vraag is naar 

vakmanschap. Wij produceren geen series, daar 

willen we niet mee concurreren. We kiezen voor 

kwaliteit en dat kan vooral met het maken van enkele 

stuks. Denk aan deuren en aan het exact namaken 

van oude deuren. Je kunt bij ons terecht voor 

hekwerk, draaikiepramen, daklijsten en specials als 

gootklossen en gevelornamenten.”

Bert: “Zo hebben we het houtwerk gemaakt voor 

Kasteel Endegeest in Oegstgeest.” 

Sjoerd: “Je hoeft van ons geen kozijnen te verwach-

ten die aan Komo-normen voldoen. Wij gaan een 

JAAP VAN RIJN

V.l.n.r.: Sjoerd Koolhaas, Jeroen Pex en Bert Kneppers. 
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VAKMANSCHAP

de originele uitstraling geven. Het is ergens begin 

20ste eeuw gebouwd. Nu bestaat deze entree uit een 

deur met glas aan weerszijden. Het ziet er echt niet 

uit. Hij wil er weer twee woningen van maken, met 

ieder een eigen opgang. Ik kreeg breedtematen van 

86 cm voor de deuren door. Daar past nog geen 

bankstel doorheen. Dan neem ik poolshoogte. Bij de 

buren was de originele situatie nog intact. En die deu-

ren zijn inderdaad 86 cm breed. Ik zag ook dat er een 

nieuwe hardstenen dorpel en een dikke neut moeten 

komen die passen bij de bouwstijl. Want met 

composiet krijg je het nooit perfect. Die klus gaat 

naar de steenhouwer.”

Jullie gebruiken hardhout uit duurzaam 
beheerde bossen. Merken jullie dat de 
hardhoutkwaliteit terugloopt omdat er 
vooral in Azië veel vraag naar is?
Sjoerd: “Dat heb ik nog niet geconstateerd. Wij 

kiezen altijd voor vol hout, misschien heeft dat ermee 

te maken. Overigens zijn de hoeveelheden die we per 

jaar bewerken beperkt. Het zijn vallende lengten, 

partijen hout die meerdere lengten bevatten, dat 

moet je accepteren. We zijn wel in de loop der jaren 

van merbau overgestapt op dark red meranti. 800 

kilo per kuub, die kwaliteit.”

Kun je als klein bedrijf met drie man een 
beetje innovatief werken?
Sjoerd: “Het is maar wat je daaronder verstaat. We 

kunnen er over praten, maar wellicht beter laten 

zien.” 

Een van de nog steeds werkende 

 museumstukken: de verticale kettingfrees.

De meest voordeuren voeren de timmermannen 

uit met de driepuntssluitingen HMB 009 Auto-

matic. Deze SKG***-meerpuntssluiting is mecha-

nisch zelfsluitend. Na het dichttrekken van de 

deur sluiten automatisch de boven-, onder- en 

dagschoot. De magneten in de sluitkom zorgen 

voor het activeren van de sluitfunctie. De extra 

lange schootuitslag onder en boven maken flip-

peren onmogelijk. Dus als de bewoner vergeet 

de deur op slot te draaien, kan een insluiper 

toch niet naar binnen flipperen.

Met deze frezencollectie is zo’n beetje elk  profiel 

realiseerbaar.

De houtman die voor kunststof kiest? Alleen als 

dit het eindresultaat verbetert.

stap verder. Met reden. Want we krijgen vaak genoeg 

een uitgewaaid Komo-raam in handen. De deuvels 

zitten nog in de stijl en de rest van het raam ligt op 

straat. Bij ons komen de deuvels er niet in, we kiezen 

voor pen-en-gatverbindingen. Als die verbinding is 

gelijmd, trek je ‘m nooit meer los. Onze klanten 

willen die kwaliteit.” 

Bert: “We gaan voor alles wat niet standaard is. 

Versleten schuiframen met touwtjes, katrollen en 

gewichten maken we exact na en voorzien we van 

dubbel glas en Avri-veren, dat zijn balansveren, een 

Nederlands product.” 

Jullie zijn slechts met z’n drieën. Als je al 
het opmeetwerk meerekent, dan gaan 
jullie waarschijnlijk nooit naar bed.
Bert: “Dat valt best mee. Maar ik zou best wat vaker 

willen vissen dan ik nu doe. Genoeg vakmensen 

beheersen het timmervakjargon matig of niet. Da’s 

geen enkel probleem, we nemen iedereen serieus. De 

klanten geven ons foto’s, tekeningen en schetsen met 

maten. De gegevens verwerk ik in de computer. 

Vervolgens checkt de klant of alles klopt. Alleen bij 

twijfel meten we zelf op. Ik zal een voorbeeld geven. 

Een klant in Rotterdam wil de toegang van een pand 
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De klant die een raam exact nagemaakt wil  hebben, vertrouwt de klus aan de mannen van 

 timmerfabriek Verhagen toe.

De mannen maken altijd slisverbindingen want 

die zijn sterker dan verbindingen met deuvels. 

Bij een slisverbinding zijn twee of meer vlakken 

verlijmd. 

Wiener Sprossen
Bij vervanging van kruisroeden in vensters 

waar de klant dubbelglas wil hebben, pas-

sen vakmensen Wiener Sprossen toe. Deze 

noemen ze ook wel schijnroeden. Op het 

glas wordt 3 mm dunne zelfklevende tape 

aangebracht. In het glas zit een vakverde-

ling van aluminium. Meestal is dat 30 mm 

breed. Op dit vlak plaatst de timmerman 

het houten raamwerk van kruisroeden, de 

glaslatten, met duivenjagers of een profiel 

dat bij de woning past. Daarna wordt de 

constructie gekit. Het resultaat: een goed 

isolerend raam met een traditionele uitstra-

ling. Soms kiest de klant voor een raamwerk 

tussen in plaats van op het glas, dit heet een 

Schweizerkreuz.

We lopen met Sjoerd en Bert de opvallend ruime 

werkplaats in. Terwijl Jeroen met een bovenfrees en 

een mal slotkasten freest, krijgen we een minicollege 

houtbewerking. Eerst laten ze het ‘museum’ zien, 

wat een kast vol scherpe freesbeitels uit het stenen 

tijdperk blijkt te zijn. Bert: “Die zijn levensgevaarlijk 

in het gebruik. Ik heb nog meegemaakt dat zo’n blad 

loskwam en dan meters door de ruimte schoot. Daar 

werken we dus niet meer mee, het is ook verboden. 

Daarom zit de kast ook permanent op slot! Maar er 

afstand van doen, tja, moeilijk, het is een schitterende 

collectie en toch ook een deel van je leven.”

Ook indruk maken een verticale kettingfrees waarmee 

je snel een gat in het hout boort en de machine die 

loepzuivere pengatverbindingen produceert. Dat de 

mannen goed om zich heen kijken, blijkt als Bert een 

stuk oudroze Maridur laat zien.

Sjoerd: “Dat noemen ze ook Renshape. Ze gebruiken 

het onder meer in de maritieme wereld.” 

Bert: “Het was een tip van een kennis die in Maduro-

dam werkt. Ze maken van dit materiaal de huisjes en 

gebouwen. Dan moet het heel weerbestendig zijn.”

Sjoerd: “Panelen van mdf of hechthout zijn vochtge-

voelig. Dus zijn we gaan experimenteren met Maridur. 

Het vervormt niet in een vochtige omgeving. Er treedt 

geen zwelling op en het kan niet rotten. Dus bedachten 

we dat dit ideaal materiaal voor panelen kon zijn. Het 

laat zich heel goed en nauwkeurig scheuren en 

afwerken want relatief zacht. Ook is de stofproductie 

heel laag, dit in tegenstelling tot mdf. De randstabiliteit 

is heel hoog. We breken uiteraard wel het kantje, voor 

een betere hechting van de verf.”

Bert: “We verlijmen het met constructielijm. Het laat 

zich ook goed verschroeven.” 

 

Terwijl we weer teruglopen naar de 
 kantine, valt het oog op een paar 
 visfoto’s: Bert met een paar loeiers van 
karpers. Hij kijkt wat dat betreft al uit 
naar zijn pensioen. Lekker de hele dag 
 vissen? Het hele jaar rond?
“Het hele jaar rond.”

En dan niet meer fijn met hout bezig zijn?

Hij schudt zijn hoofd. We kijken met een grijns naar 

Bert. Want reken maar dat hij als oude baas vaak zijn 

gezicht laat zien. Zo gaat dat nu eenmaal met echte 

vakmensen, hoe hard het vissen ook trekt. Wedden?
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ENERGIEBESPARING

Energie besparen 
 met de spaarpomp
Een beetje warmtepomp vergt een flinke investering. Tijdens de installatie wordt veel overhoop gehaald. Ook 
een uitdaging: de inregeling. Dus zien genoeg fabrikanten brood in minder ingrijpende technieken. De eerste 
interessante, betaalbare apparaten zijn inmiddels verkrijgbaar, zoals de Inventum Spaarpomp. Dit artikel 
bespreekt de mogelijkheden en de installatie. 

JAAP VAN RIJN

De installatie
Inventum geeft aan dat de vakman die de spaarpomp installeert, een 

training heeft gevolgd. Je hoeft niet in het bezit te zijn van een 

STEK- of F-gassenerkenning. Het bedrijf levert bij de pomp onder meer 

een muurbeugel, een condenswaterafslag, 15 mm-wartels knel en 

knelringen, twee nisbussen en verlopen knel naar vlak. De spaarpomp 

is uitgevoerd met twee Ø 150 mm-aansluitingen voor in- en uitgaande 

lucht. Drie extra luchtaansluitingen zijn afgedekt met een dop, deze 

kunnen van dienst zijn als je de spaarpomp bij een knieschot moet 

plaatsen. De spaarpomp sluit je eerst aan op de ventilatiekanalen.
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Maarten Cornelissen is sinds 1992 mede-eigenaar 

van International Solar Machines (zie ism1992.com). 

Dit bedrijf verkoopt en installeert zonnepanelen, 

zonneboilers en warmtepompen. Maarten heeft dan 

ook veel ervaring opgedaan met deze technieken en 

kent de voor- en nadelen. Vooral de ingrijpende 

aanpassingen en hoge kosten maken huiseigenaren 

huiverig om een waterpomp aan te schaffen, zo 

weet hij. Op een zeker moment viel Maarten de 

Inventum Spaarpomp op. Met deze opvallend 

compacte, want slechts 57 cm hoge, 50 cm diepe 

en brede ventilatiewarmtepomp, kan de consument 

energie besparen zonder ingrijpende aanpassingen 

in en bij de woning. Tegelijkertijd wordt de woning 

vaak - weer - goed geventileerd. En dat betaalt zich 

doorgaans uit in een betere gezondheid van de 

bewoners.

Schema bij de hand
Vervolgens sluit je de spaarpomp waterzijdig aan 

op in dit geval een Remeha HR-ketel. Belangrijk 

bij nieuwe systemen zoals warmtepompen, is dat 

de technische documentatie op orde is. Daar 

hoort ook een overzichtelijk stroomschema bij 

zodat bij storing of een eventuele verkoop van 

het huis, duidelijk is hoe de installatie werd 

uitgevoerd. De aanvoerleiding naar de cv kun je 

zowel star als flexibel uitvoeren. Afhankelijk van 

het type ketel moet een terugslagklep op de 

aanvoer- of de retourleiding geïnstalleerd 

worden. Via internet raadpleegbare documenta-

tie van de fabrikant geeft hierover meer 

informatie. De condensafvoerleiding is met een 

zwaanshals op de rioolafvoer bevestigd. Na de 

installatie moet de kamerthermostaat in plaats 

van op de ketel op de spaarpomp worden 

aangesloten.

Warme binnenlucht
De spaarpomp vervangt de mechanische ventilatiebox 

en is vooral geschikt voor bestaande woningen die met 

deze ventilatietechniek zijn opgeleverd. De spaarpomp 

haalt warmte uit de af te voeren binnenlucht en warmt 

daarmee vervolgens CV-water op. Er hoeft dus geen 

buitenunit geïnstalleerd te worden. Ook de installatie 

van de spaarpomp ziet er op papier overzichtelijk uit. 

De spaarpomp kan niet koelen. Wel kan het apparaat 

zowel verwarmen door energie terug te winnen als de 

woning te ventileren. Er is een maximum aan de 

hoeveelheid ventilatielucht in huis en daarmee aan het 

vermogen van de spaarpomp, die bedraagt 1,7 kWh.

Meten
Cornelissen besloot om de warmtepomp eerst in 

zijn eigen woning te installeren en aan een 

meetregime te onderwerpen. Want meten is 

weten, zo weet de ingenieur. De hybride warmte-

pomp werkt via Opentherm, het communicatie-

protocol tussen apparaten en de thermostaat. De 

ketel springt bij als de spaarpomp onvoldoende 

warmwater kan leveren. De claim van de 

fabrikant: circa 30 procent besparing op het 

gasverbruik. Of beter gezegd: 800 M³/h aardgas 

per jaar. Dit is afhankelijk van hoeveel gas de 

bewoner verbruikt, dus de besparing kan van  

10 procent tot 90 procent zijn. Weet dat de 

spaarpomp op jaarbasis 1500 kWh vraag als de 

bewoner die gasbesparing van 800 kuub gas 

haalt. Ook prettig is dat de overheid de aanschaf 

van de pomp beloont met een ISDE-subsidie van  

€ 1500. De spaarpomp wordt aangeboden voor 

prijzen rond de € 3300 inclusief btw. 
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ENERGIEBESPARING

Snelle filtervervanging
Veel lucht passeert de spaarpomp. Om het onder-

houd van de spaarpomp eenvoudig te houden, zorgt 

Inventum voor een foolproof filtervervanging. Eerst 

verwijder je de klep die met magneten aan de 

omkasting vastzit. Zichtbaar is dat spaarpomp stevig 

is geïsoleerd. Je trekt het filter uit een sleuf en 

vervangt het. In de spaarpomp zit een lekbak. Mocht 

deze verstopt raken, dan moet de installateur de 

pomp openmaken.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES INVENTUM SPAARPOMP

Max. opgenomen vermogen 620 watt (gemiddeld 300 watt)

Max. geleverd thermisch vermogen 1,7 kWth

COP (20 °C - 45 °C) 4,2

De spaarpomp is voorzien van een koudemiddel.

De ervaringen
De ervaringen van Cornelissen zijn tot nu toe 

positief. De geluidsproductie is opvallend laag. Hij 

slaapt naast de ruimte waarin de pomp staat en 

hoort niets, ook zijn vrouw niet. De pomp heeft 

inmiddels drie maanden gewerkt. Op de koude 

dagen springt de modulerende HR-ketel regelmatig 

bij. De ketel slaat wel minder vaak aan. Boven een 

buitentemperatuur van 10 °C hoeft de HR-ketel 

alleen ‘s ochtends bij te springen. Dit zal de 

levensduur van de ketel verlengen. De dagelijkse 

gasbesparing bedraagt gemiddeld 4 m³. Omdat de 

pomp zo’n tweehonderd dagen per jaar draait, is 

een besparing van 800 m³ gas per jaar haalbaar. 

Kanttekening: de spaarpomp verbruikt elektriciteit 

dat ook verrekend moet worden. Dit verbruik kan de 

huiseigenaar opvangen met zonnepanelen. Voor het 

warme tapwater heeft Maarten Cornelissen 

zonnecollectoren geïnstalleerd die een 200 liter-vat 

voeden.

Meer informatie: www.ism1992.com

Hittedraadmeter
Voor het instellen van de ventilatie-

balans en om te controleren of het 

systeem perfect werkt, meet 

Cornelissen ook met een Testo 

405i. Dat is een gecombineerde 

thermo- en anemometer (een 

luchtdebietmeter), met als 

meetprincipe een thermische 

hittedraad. Je kunt de gegevens 

uitlezen via bluetooth op de 

smartphone. Je krijgt informatie 

over de luchtsnelheid/luchthoeveel-

heid en luchttemperatuur. Handig 

is de uitschuifbare meetkop tot 

400 mm. Testo geeft een 

brutoadviesprijs op van € 90.

Systeemprestaties
In het luchtkanaal is een 

klein gaatje gemaakt 

waarin de meetkop van 

de Testo past. Zo kan 

Cornelissen snel en 

nauwkeurig de 

prestaties van het 

systeem meten.

Ideale luchtstroming
Om de installatie zo perfect mogelijk te laten 

werken, zijn de luchtstromingen van de woning 

in kaart gebracht. Zo werd duidelijk dat ook 

afzuiging is gewenst in de woonkamer. Boven het 

plafond is een kanaal aangelegd naar de ruimte 

waarin de spaarpomp en de HR-ketel staan (het 

gaat hier om een gelijkvloerse bungalow, 

gebouwd in de jaren 70).
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Financiering en besluitvorming
De huidige wet- en regelgeving frustreert 
Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) die 
hun woningen willen verduurzamen, aldus 
de organisatie VvE Belang. Strenge regels 
over besluitvorming van een VvE maakt 
het lastig om verduurzamingsinitiatieven 
te starten. Ook wordt het VvE’s niet 
aantrekkelijk gemaakt omdat zij 
geen btw-voordeel op zonnepanelen 
genieten en aanspraak op het Nationaal 
Energiebesparingsfonds wordt ontnomen. 

VvE Belang ziet dat verenigingen vaak de noodzakelij-

ke meerderheid niet voor elkaar krijgen om verduur-

zaming te regelen. En de Belastingdienst ontmoedigt 

appartementseigenaren omdat ze niet worden 

gelijkgesteld met eigenaren van grondgebonden 

woningen, omdat de appartementseigenaar handelt 

via de VvE dat een rechtspersoon is. VvE Belang 

maakt duidelijk dat voor VvE’s met minder dan tien 

eigenaren nauwelijks financieringsmogelijkheden 

beschikbaar zijn. Ook het Nationaal Energiebespa-

ringsfonds (NEF) beschouwt deze financiering als 

riskant. 

Wegnemen

VvE Belang pleit om vóór 1 juli 2019 de belemme-

ringen om te verduurzamen weg te nemen. Denk 

aan het afschaffen van de gekwalificeerde meer-

derheid om te beslissen over energiebesparende 

maatregelen. Deze maatregelen kunnen wettelijk 

aangemerkt worden als noodzakelijk onderhoud in 

plaats van verbetering, zoals nu het geval is. Dan 

kan volgens VvE Belang worden volstaan met een 

gewone meerderheid. 

Aantrekkelijk

Het Nationaal Energiebespaarfonds maakt verduur-

zaming voor Vereniging van Eigenaren aantrekkelijk, 

aldus minister Kajsa Ollongren (Wonen). De VvE’s 

kunnen via dat fonds leningen met een looptijd van 

dertig jaar afsluiten. Nu zijn er looptijden van tien 

en vijftien jaar. Door het uitsmeren van de aflossing, 

dalen de maandlasten, zo is het idee.

Meer informatie: www.vvebelang.nl

Spotify in de 
klusbus
Liefhebbers van muziek naar eigen keuze in de 

klusbus: houd Spotify in de gaten. Het bedrijf 

Spotify gaat in de loop van dit jaar een accessoire 

aanbieden waarmee je in de auto de muziek-

stream kunt beluisteren. De mediaspeler kun je 

bedienen met je stem. “Doe maar Hazes”. Of: 

“Kappen met die shit, ik wil nu hiphop”. En 

ook: “Kunt u wat Mozart voor me uitzoeken?” 

Kortom, optimaal muziekgemak. Het apparaat 

maakt geen deel uit van de infotainment van de 

bus en kun je ook in oudere modellen bussen en 

auto’s gebruiken, zo belooft Spotify. Het apparaat 

zal waarschijnlijk van Bluetooth van het audio-

systeem gebruik maken. Maar waar het de data 

vandaan plukt, is nog niet bekend.

Geen extra werk door 
btw-verhoging
Vakkrant Cobouw meldt dat uit eigen onderzoek blijkt dat schilders, stukadoors en isolatiebe-

drijven geen extra werk kregen vanwege de btw-verhoging. De bedrijven maken zich ook geen 

zorgen over het effect van het hogere btw-tarief. Ondervraagde vakmensen geven aan dat ze 

het gevoel hebben “dat veel particulieren niet eens weten dat de btw vanaf januari hoger wordt. 

Bovendien gaat het om slechts 3 procent, daar merk je weinig van.”
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Kleuren meten en opslaan met de Pico
Verfproducent Copargo en het Color 
Technology Consultants (CTC) bieden met 
de Pico kleurcodescanner een bijzondere 
tool. Met dit slechts een paar centimeter 
lange instrumentje kun je verfkleuren 
scannen en opslaan. De Pico geeft voor een 
gemeten kleur een vergelijkbare kleur uit 
een aantal kleurenwaaiers.

Veel klanten gebruiken gratis apps van verfproducen-

ten om zich op kleuren te oriënteren. Er bestaat een 

gerede kans dat een door het beeldscherm getoonde 

kleur eenmaal op een wand of kozijn net even anders 

uitpakt. Immers, beeldschermkleuren zijn lichtkleu-

ren en een verf op een wand toont reflectiekleuren. 

Daarbij verschilt de kwaliteit van de beeldschermen, 

wat zich vertaalt in bijvoorbeeld een donkere of juist 

een lichtere weergave. 

Tevens speelt de kleurechtheid een rol bij de kleur-

beleving en staat onder invloed van de hoeveelheid 

licht in een ruimte. Ook de ondergrond heeft invloed 

op de kleurweergave. Een goede kleurenwaaier zal 

doorgaans het eindresultaat iets beter weergeven 

dan een beeldscherm. Wat niet wegneemt dat een 

app een handig hulpmiddel kan zijn. Vervolgens zal 

een professional altijd een kleurtester opvragen en 

deze met de klant overleggen. Je kunt het ook anders 

aanpakken, en wel met de Pico.

Kleurencollecties

De mannen achter het Nederlandse CTC werkten 

decennia lang als kleurenexperts voor onder meer 

AkzoNobel. Zij importeren de Pico voor Europa. De 

Pico werkt met een kleine scanner en de Pico App. 

Deze combinatie werkt als volgt: met een druk op de 

knop meet de kleine Pico een kleur van een muur, 

een kleurenwaaier of ander oppervlak. De app laat 

vervolgens de kleur zien. Daarna kun je met de app 

de kleur in door Pico ontworpen interieurs zien. Ook 

kan gebladerd worden in kleurencollecties als RAL 

Classic & Design en de collecties van onder meer 

verfproducenten als Sigma (Colour Systems en Voice 

of Colour), Sikkens (4041 & 5051), Trimetal, SPS (CP2 

en Basic Combi), Herfst & Helder, Keim (Exclusiv) en 

Wijzonol. Kleurenselecties kun je opslaan in het Fan 

Deck. 

De Pico biedt de mogelijkheid om twee kleuren naast 

elkaar te vergelijken. En daarmee is de koek niet op. 

De tool kan ook de verfdekking berekenen.

De kleurencollecties van de verfproducenten die de 

Pico biedt, zijn niet volledig. Dus de apps van verf-

producenten en kleurenwaaiers kunnen ook na de 

aanschaf van de Pico hun waarde bewijzen. Pico biedt 

vooral een meetinstrument waarmee de klant nog 

beter tot een weloverwogen kleurkeuze kan komen. 

En de vakman of vakvrouw krijgt een gereedschap 

in handen waarmee hij of zij later kan achterhalen 

welke kleuren bij welke klant zijn toegepast.

Meer informatie: www.palette.com/picoapp. Zie 

ook de Vimeo-filmjes op www.coltechcon.com/

pico-en. Prijs op de Pico-site: € 93 exclusief btw
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TRAPRENOVATIE

In vijf dagen tijd  
de trap renoveren
Mede dankzij klusprogramma’s op de 
televisie kiezen meer huiseigenaren voor een 
traprenovatie. Staircoach, leverancier van 
onder meer overzettreden, ervaart dat de 
vraag naar vakmensen groeit die deze klus 
vakkundig kunnen klaren. Omdat de vraag 
naar vakmanschap groter is dan het aanbod, 
organiseert Staircoach cursussen. KlusVisie 
neemt een cursusdagje polshoogte.

JAAP VAN RIJN

12 uur per trap
In de werkruimte staan vier draaitrappen die deels open en gesloten zijn, waarop de vakmannen 

de kneepjes van een geslaagde traprenovatie gaan aanleren. Het gaat om mensen die een 

klussenbedrijf hebben en werkzaam zijn als stoffeerder van trappen. Ook zij ervaren een toene-

mende vraag. Wat het werk aantrekkelijk kan maken, zijn de verdiensten. Als je eenmaal de 

renovatietechniek goed beheerst, kun je een trap per dag doen. Renoveer je een paar trappen per 

week, dan lopen de verdiensten al gauw op tot een paar duizend euro per week. Aanbevolen 

wordt om twee trappen (à 12 uur per trap) per week te doen, dan werk je je niet over de kop en 

houd je tijd over voor andere klussen. Tot nu voerden de cursisten de trapklus uit met onder meer 

traplopers en pvc. Nadeel van dit laatste materiaal is dat je het niet kunt buigen. Ook moeten de 

traptreden heel vlak worden gemaakt. Dus zien deze cursisten wel mogelijkheden in overzettreden.

Omkleden
De cursisten gaan aan de slag met een schone trap. Uiteraard 

zal doorgaans de te renoveren trap worden voorbereid, vaak 

tot en met schilderwerk aan toe. Hier is dat niet het geval. 

Tijdens de cursus worden de treden geheel omkleed. Bij een 

gesloten trap worden nieuwe stootborden geplaatst. Ook 

komen de trapwangen aan bod. 
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Botte zaagtandjes
De laminaat-overzettreden levert Fidi. De 

toplaag is AC6, de hoogste slijtklasse 

(34-43) die ook geschikt is voor commerci-

eel gebruik. Waarom AC6 voor thuis? 

Omdat bewoners meestal dezelfde weg 

nemen op een trap. Een nadeel van deze 

keiharde toplaag is dat je bij een trapklus 

zeker twee zaagbladen (40 tands) bot 

maakt. Reservebladen achter de hand 

hebben voor als je de botte bladen laat 

slijpen, is dan ook noodzakelijk. Op de foto 

is zichtbaar aan de hapjes in het laminaat 

dat de tandjes bot worden.

Het gereedschap
De mannen werken met 

een afkortzaag, een 

invalzaag en een 

handzaag. Moet er aan 

de zijkant materiaal 

worden verwijderd, dan 

pakken ze de haakse 

slijper. Voor de hoek die 

je uit het materiaal moet 

zagen, geven we alvast 

een tip. Festool 

introduceert in april een 

set met een accumulti-

machine inclusief 

diepteaanslag, 

haakshulpstuk en een 

afzuigaccessoire. Daar 

kun je dit type zaagwerk 

nauwkeurig mee 

uitvoeren.

Houten treden
Ook mogelijk bij opzettreden: massief 

hout en een toplaag van hout op 

multiplex.

29
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TRAPRENOVATIE

DE TRAINING

Cursusleider Manuel Naaijen geeft aan dat een 

cursus vijf dagen duurt. Eerst ga je oefenen 

met mdf-platen en wordt de trap dichtgezet. 

Tijdens de tweede dag komen de stootborden 

aan bod en op de derde dag de wangen, de 

open en dichte trap en het aanbrengen van 

ledverlichting. Tijdens de vierde dag ga je wer-

ken met de officiële overzettreden. De laatst 

dag wordt het examen afgenomen en ontvang 

je een certificaat. Wil je nog extra oefenen, 

dan is een dag extra mogelijk. Wie interesse  

heeft in de cursus bezoekt de gratis trainings-

dag op 6 april. 

Meer informatie:  

www.staircoach.com/workshop

Uitmallen
Uitmallen doe je tijdens de cursus met een professio-

nele trapspin en karton. De mannen ontwikkelen een 

voorkeur voor karton. De reden: een klein tikkie kan 

een poot van de spin al uit de ingestelde positie 

halen. De overzettrede past dan niet meer perfect. 

Zo’n spin maakt je onzeker, aldus een van de 

cursisten. Bij karton loop je dit risico niet. Met karton 

pak je ook de kleinste hoekjes mee, zodat je 

uiteindelijk sneller kunt werken. 

De mannen mallen met het karton eerst de hele trap 

uit. Dan zagen ze de treden op maat. Dit scheelt veel 

trappen lopen. Je kunt zo een hoger werktempo 

aanhouden en toch minder vermoeid zijn na de klus. 

De relatieve lichtheid van het werk is voor de 

cursisten een reden om zich te specialiseren. Of, zoals 

een cursist het verwoordt: “Ik ben liever met hout 

bezig dan met lijm en mortel smeren en zware balen 

moeten sjouwen.” Kortom, het trapwerk is blijkbaar 

geschikt werk voor de wat oudere vakman. 

Stalen
Staircoach biedt displays met stalen die de vakman 

kan onderbrengen bij winkels in zijn regio. Ook kan 

hij de stalen mee nemen naar de klant.
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Het raam letterlijk bekleden
Wil de klant een ruitje naast de deur 

of andere raampartijen vanwege inkijk 

aanpakken? Dan kun je Squid voorstel-

len, een zelfklevende transparante 

stof die inkijk overdag belemmert. Dit 

textiel is volgens de producent zowel 

vocht- als hittebestendig. Het materiaal 

weert een deel van de zonnestra-

ling. Vocht is geen probleem voor de 

kleefkracht van dit raamtextiel. Squid 

laat zich ook op HR-glas verwerken. Je 

knipt het materiaal van de rol en snijdt 

het verder op maat. Maak het glas 

goed schoon en vetvrij. Trek de stof 

zo’n 15 cm van de folie en plak tegen 

het raam. Trek vervolgens voorzichtig 

de folie naar beneden toe los. Vervol-

gens druk je Squid met de hand of een 

spatel tegen het raam. Daarna druk je 

vanuit het midden met een spatel het 

materiaal echt vast. Na het op maat 

snijden, spatel je het raamtextiel stevig 

zodat de lijm goed geactiveerd wordt. 

Meer informatie:  

squid-nederland.nl

Leermeesters gezocht voor 
doe-het-zelvers
Het aantal jonge mensen dat zelf ver-

bouwt, schildert of installeert, neemt 

af, zo willen genoeg onderzoeken ons 

doen geloven. Wel of niet waar, onder-

zoekers die Europa onder de loep na-

men, zien andere bewegingen. Uit het 

rapport European Home Improvement 

van het Nederlandse USP-MC blijkt juist 

dat het aantal jongeren in elf Europese 

landen, waaronder Nederland, vaker 

wil gaan doe-het-zelven. Wat nog 

niet hetzelfde is als de boormachine 

en handzaag daadwerkelijk ter hand 

nemen. Blijkbaar speelt enige onzeker-

heid en ook een gebrek aan kennis hen 

parten. Want maar liefst 42 procent van 

de jongeren van 18 tot 34 jaar, zowel 

mannen als vrouwen, wil meer verbouw-

vaardigheden aanleren voordat ze aan de 

slag zullen gaan. Velen zien professionals 

als de ideale leermeesters. Wellicht wordt 

het begeleiden van jonge doe-het-zelvers 

op termijn een aardige markt voor vak-

mensen die het wat rustiger aan willen 

doen maar het gereedschap nog niet 

helemaal aan de wilgen willen hangen. 

Koffer gemaakt van 
 kokers
Zwaluw gaat de vakman met een box motiveren de lege kitkokers 

niet meer weg te gooien. Het bedrijf biedt de Zwaluw Smart BOX 

waar twaalf kitkokers en tuiten inpassen. De box maakt het bedrijf 

van lege kokers. Je ontvangt de box bij de aanschaf van twaalf 

kokers Zwaluw High Tack, Zwaluw Hybriseal 2PS of Zwaluw All-in-

One Seal.
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Met de Leitz slijpservice-app is het mogelijk om bot gereedschap, 

zoals zagen, frezen en boren zo snel mogelijk weer scherp te 

krijgen. De medewerkers van het bedrijf rijden dagelijks langs 

honderden klanten in Nederland om botte zagen, boren en frezen 

op te halen. Klanten waar de slijpservicedienst langskomt en die 

gereedschap te slijpen hebben, kunnen eenvoudig via de Leitz 

slijpservice-app hun botte gereedschap aanmelden. Deze melding 

komt automatisch bij de desbetreffende buitendienstmedewerker 

terecht, waarop deze in de routeplanning wordt opgenomen. Ook 

heeft Leitz voor de zzp-er die vaak onderweg is en niet over een 

vaste werkplaats beschikt een handig hulpmiddel: in de app kan de 

vakman de voor hem dichtstbijzijnde slijpwerkpartner van Leitz 

vinden om snel zijn botte gereedschappen in te leveren. Daarmee is 

hij verzekerd van een snelle service maar wel met de slijpkwaliteit 

die Leitz biedt. De app is gratis verkrijgbaar in de Google App Store 

voor Android of in de Apple Store voor iOS.

Bot gereedschap te lijf 
met handige app

MEER INFORMATIE: WWW.LEITZ.ORG

Spuitlak biedt 
volop opties
Het inzetten van een spuitapplicatie bij het aannemen van een 

schilderopdracht is altijd de moeite waard om te bekijken. Sikkens 

komt daarom met Rubbol BL Rezisto Spray. Dit is een zijdeglanzende 

verspuitbare binnenlak die huidvetresistent is en extreem stoot- en 

krasvast. Het inzetten van een spuitapplicatie biedt onder andere de 

mogelijkheid tot het aannemen van grotere projecten en 

nieuwbouw en er kan gekeken worden naar een andere 

prijsvoering. Spuiten is zeer geschikt voor nieuwbouw omdat dan 

minder afgeplakt hoeft te worden in verband met overspray. Maar 

ook bij renovatieprojecten kan de spuit ingezet worden. Ook 

esthetisch biedt het voordelen, een gespoten oppervlak heeft 

namelijk een strak en glad eindresultaat, aldus Sikkens. 

MEER INFORMATIE: WWW.SIKKENS.NL

Met Viega Fonterra Smart Control introduceert Viega naar eigen zeggen een volledig nieuwe 

manier om vloerverwarmingssystemen volledig automatisch in te regelen voor 

kamertemperaturen van 5 tot 30 °C. Met deze ruimteregeling wordt volledig automatisch elke 

afzonderlijke verwarmingsgroep dynamisch ingeregeld én afgestemd op het gebruik. Fonterra 

Smart Control is ontworpen voor plug & play-installatie in nieuwbouw- en renovatieprojecten. 

Zelfs bij de keuze van de stekkers waarmee het systeem wordt aangesloten, is uitgegaan van 

installatiegemak: fouten maken is simpelweg onmogelijk. Fonterra Smart Control bestaat uit een 

ruimtethermostaat, een basiseenheid en temperatuurmeters met zogenaamde actormodulen. De 

gegevensoverdracht tussen de actormodulen en de basiseenheid en de voeding van de 

ventielaandrijving wordt verzorgd via een meegeleverde breedbandkabel. De communicatie met 

de kamerthermometers verloopt draadloos. Door de draadloze uitvoering kan de 

kamerthermostaat overal in de ruimte functioneren. 

Automatisch inregelen 
van vloerverwarming

MEER INFORMATIE: WWW.VIEGA.NL
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Echt supersnel opladen 
Wie beperkte afstanden met de bedrijfsbus rijdt, zal wellicht op termijn een elektrische 

voertuig wensen. Als die maar genoeg koppel biedt en een betere actieradius voor 

een lagere prijs biedt. Je kunt deze elektrabussen binnen twee jaar verwachten, aldus 

de auto-industrie. Ook belangrijk: snel kunnen opladen. Porsche en BMW voeren wat 

dat betreft een interessante proef uit. Ze ontwikkelen een 450 kW-lader die een auto 

binnen 3 minuten van voldoende prik voorziet. Want met deze lading haal je al een 

actieradius van 100 kilometer. De fabrikanten streven naar een maximale oplaadtijd van 

15 minuten voor 80 procent acculading.

Lage prijs nieuwe producten 
hindert circulaire economie
Nieuwe spullen kopen, kost te weinig geld. 

Dat is de conclusie die het Planbureau voor de 

Leefomgeving (PBL) trekt in een rapport over de 

kringloopeconomie. Het gaat hierbij om herge-

bruik en producten die langer meegaan. Ook 

deelplatforms als SnappCar en Peerby maken 

deel uit van de kringloopeconomie. De relatief 

lage prijs van nieuwe grondstoffen maar ook 

strenge certificeringseisen, een slecht imago 

en de onbekendheid bij investeerders, remt de 

ontwikkeling van kringloop. Wil de regering 

haar ambitieuze doelstelling halen om over 

tien jaar het grondstoffengebruik te halveren, 

dan moet zij nu in actie komen, aldus het PBL. Wat is een 
vakmensleven waard? 
De bouwsector is elke week in het nieuws. 

Belangrijkste onderwerp: het groeiende 

tekort aan huizen. Er wordt veel te weinig 

gebouwd en daar moet snel wat aan ge-

beuren. Alsof we met een druk op de knop 

50.000 nieuwe vakmensen ter beschikking 

hebben. Waar men zich minder druk om 

maakt, zijn de dodelijke ongevallen in de 

bouw. Terwijl iedereen het verschrikkelijk 

vindt, er campagnes worden opgezet en er 

geroeptoetert wordt dat er iets moet ge-

beuren, tellen we in 2019 na zeven dagen 

al een dodelijk ongeval van een twintig-

jarige machinist. Verbijsterd was ik door 

de reactie van iemand in de sector die 

letterlijk zei: “Honderd keer gaat het goed, 

één keer gaat het fout. Dat is natuurlijk 

heel vervelend.” 

Dat er gemiddeld elke maand een vakman 

dodelijk verongelukt, is blijkbaar een 

vervelende bijkomstigheid in de honger 

naar steeds meer woningen. Ongevallen 

in de bouw zijn aan de orde van de dag. 

Het aantal dodelijke ongevallen in de 

bouw groeit elk jaar. Velen zien dit als een 

onoverkomelijk gevolg van de groeiende 

bouwsector. Dat (bijna) nul dodelijke on-

gevallen realistisch kan worden, heeft de 

racerij aangetoond in de afgelopen decen-

nia. Zowel de autosport als de motorsport 

laten zien dat het verdubbelen van het 

motorvermogen en het bereiken van top-

snelheden van 350 km/u goed samengaan 

met een enorme toename van de veilig-

heid van de coureurs. 

Het wordt de hoogste tijd dat alle betrok-

kenen in de bouwsector veiligheid voor 

vakmensen tot hoogste prioriteit benoe-

men. En echte maatregelen nemen om te 

zorgen dat een vakman zich net zo veilig 

kan voelen als Max Verstappen. 
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VLOK journaal
v i s i e  o p  h e t  k l u s s e n b e d r i j f

Ondernemersplein

Tip van Wim - 
Even geen tijd, 
later
Weet je nog dat het in de vorige tips ging over structuur. 
Over de noodzaak daarvan zijn we het samen wel eens. 
Toch blijft het altijd een worsteling om die structuur vast 
te houden. 
Neem de periode na de crisis. Klanten schreeuwen om 
aandacht. Je zou iedereen wel willen helpen. Sterker 
nog, je kunt je klanten van vroeger toch niet in de kou 
laten staan? Ook als ze maar een klein klusje hebben. 

Je hoort jezelf soms zeggen: ‘… even geen tijd, later 
…’. Zo’n opmerking geeft toch een ontevreden gevoel, 
nietwaar? Regel dat anders!

Ik haal de dagindeling van de vorige tip erbij. Naast de 
grotere opdrachten van enkele weken kun je ook ruimte 
maken voor het kleine werk. Plan bijvoorbeeld eenmaal 
per twee weken een vrijdagmiddag of een hele vrijdag 
in voor de kleine klussen. Dat ‘later’ kan dan hooguit 
twee weken in beslag nemen. Klanten weten uit het 
nieuws dat vakmensen tot hun oren in het werk zitten. 
Maar zo geef je je klanten zicht op hulp binnen 
afzienbare tijd. 

Lastig voor de klanten van de grote opdrachten? Vertel 
hoe je werkwijze is en waarom. Klanten zullen daar dan 
begrip voor hebben, ook als ze later zelf je hulp vragen 
voor een klein klusje in het kader van bijvoorbeeld 
garantie. 

En… geen aanmeldingen van klein werk? Geen nood, 
dan blijf je toch gewoon doorwerken aan je 
onderhanden klus, maak je een offerte, lees je het 
vakblad, check je of je AVG-proof bent of heb je even 
extra tijd voor jezelf. 

De VLOK-site is een nieuw onderdeel rijker. 
Op de homepage is de toegang tot het 
Ondernemersplein geopend. In samenwerking 
met de Kamer van Koophandel heeft de 
VLOK nuttige informatie voor ondernemers 
gemakkelijk bereikbaar gemaakt. Hierbij 
hebben wij met name gekeken naar 
onderwerpen die voor kleinschalige 
opererende ondernemers van belang zijn, dus 
voor vakmensen, zoals jij.
Het gaat om praktische tips – vaak op basis 
van ervaring van anderen die je zijn 
voorgegaan – en om informatie uit de koker 
van de overheid.
Over de volgenden onderwerpen kun je 
bijvoorbeeld meer vinden:
Als zzp’er pensioen opbouwen
Een oproepkracht aannemen met een 
nulurencontract
Een rechtsvorm kiezen voor uw bedrijf

Klant betaalt factuur niet: stappenplan
Maak uw bedrijfspand energiezuinig voor 2023
Stappenplan personeel aannemen
Starten met een duurzame bedrijfsvoering
Stoppen met uw eenmanszaak
U heeft tijdelijk extra personeel nodig
Uw opdrachtgever vraagt om een 
modelovereenkomst
Uw partner komt meewerken in uw bedrijf
Voor het eerst personeel aannemen
Wanneer bent u ondernemer?
Zzp’er/collega inhuren

Tijdens de cursus vochtproblemen worden de volgende onderwerpen behandeld:
Bouwfysica: hoe gedraagt vocht zich in een constructie?
Het belang van een goede analyse, hoe komt het dat 19 op de 20 analyses fout zijn?
Welke zin en onzin wordt er beweerd over gebouwvocht? Waarom bestaat optrekkend vocht 
niet?
Vochtproblemen, jouw fout of een fout door derden?
Het ontstaan van vocht in een constructie.
Het belang van correct uitgevoerde gebouwdetails.
Wat zijn de zichtbare symptomen van vochtproblemen?
Welke meetmethoden kun je hanteren om vochtproblemen te analyseren?
Hoe kom je tot een goede oplossing van een bestaand of dreigend vochtprobleem?
Vocht en energie.
Diverse praktijkcases.

Tijdens de cursus worden verschillende praktijkcases behandeld. Ook kan je als cursist zelf 
cases aandragen, tijdens deze dag is er ruim tijd om deze te bespreken. Na deze intensieve 
cursus vochtproblemen ben je als professional (beter) in staat om:
Vochtsymptomen te herkennen.
Metingen correct uit te voeren.
De situatie ter plekke correct te evalueren en de oorzaak van het probleem te achterhalen.
De juiste interventietechniek te kunnen toepassen om het vochtprobleem grondig en correct aan 
te pakken en op te lossen.

Cursus “Vochtproblemen in gebouwen”
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VLOK Akademie
De VLOK wil de leden in alle opzichten bij 
hun bedrijfsvoering ondersteunen. 
Onderdeel is het VLOK-Kwaliteitsprogramma 
“Vakmanschap en Zekerheid”, gericht op de 
vaktechnische kennis en vaardigheden. 
Met dit programma maken fabrikanten je 
vertrouwd met de toepassing van hun 
producten. Daarmee ben je in staat om als 
vakman of vakvrouw je klant de totaal-
garantie te bieden voor product én arbeid! 
Eind vorig jaar kwam bestuurslid Barry de 
Vreede met het voorstel een VLOK Akademie 
in te richten waarin voor vakmensen goede 
opleidingsmogelijkheden worden 
aangeboden. Door alle trainingen en 
workshops te presenteren in de VLOK 
Akademie ontstaat een platform waarvoor de 
VLOK producenten, de vakhandel en 
opleidingsinstituten uitnodigt hun faciliteiten 
voor vakmensen te tonen.
De VLOK Akademie richt zich op trainingen 
en workshops die bij uitstek geschikt zijn voor  
kleinschalige ondernemers. Behalve het 
vakmanschap zal ook het ondernemerschap 
in beeld komen onder het thema “Baas van je 
bedrijf”. VLOK-leden krijgen met in beide 
programma’s bijzondere extra’s die het 
waard maken VLOK-lid te zijn.
Aanbieders die willen deelnemen aan de 
VLOK Akademie kunnen contact opnemen 
met Dennis Kosten, verenigingsmanager van 
de VLOK.

kunt stellen. Het team van BouwProfs staat 
voor je klaar om je met raad en daad bij te staan.
Ga voor het volledige cursus aanbod van 
BouwProfs naar http://bouwprofsnederland.nl/

Binnenkort organiseert BouwProfs een tweetal 
speciale cursussen waar jij je als VLOK-lid nu 
voor kunt aanmelden. Met een korting van zelfs 
bijna 30 procent! Als VLOK-lid betaal je 175 
euro in plaats van 245 euro.
Het gaat om de cursus ‘Vochtproblemen in 
gebouwen’ en de cursus ‘Isolatie en 
koudebruggen in gebouwen’.

De training Vochtproblemen in Gebouwen staat 
gepland voor:
dinsdag 26 maart 2019 - Houten - NH Hotel
woensdag 22 mei 2019 - Zwolle - Van der Valk 
Hotel
dinsdag 25 juni 2019 - Geldrop - Van der Valk 
Hotel

De training Isolatie en koudebruggen bij 
gebouwen voor professionals staat gepland 
voor:
vrijdag 12 april 2019 - Houten - Van der Valk 
hotel
dinsdag 14 mei 2019 - Hoofddorp - Van der 
Valk hotel

Met Bouwprofs heeft de VLOK-Akademie een 
belangrijke aanbieder van hoogwaardige 
bouwgerelateerde cursussen. 
BouwProfs verzorgt door heel Nederland 
praktijkgerichte cursussen voor de 
bouwprofessional. De cursussen behandelen 
onderwerpen op het gebied van gebouwschade, 
verduurzaming van gebouwen en gebouw 
onderhoud.
De cursussen kenmerken zich door het 
praktijkgerichte karakter. De trainers zijn 
experts op hun gebied en volledig onafhankelijk 
(dus niet verbonden aan een bepaald merk).

VLOK-leden kunnen nu extra voordelig hun 
kennis op diverse bouwgerelateerde 
onderwerpen vergroten, zij ontvangen een 
korting van 25 procent op het gehele 
cursusaanbod van BouwProfs. Aanmelden kan 
via BouwProfs onder vermelding van je 
VLOK-lidmaatschapsnummer.
Als deelnemer krijg je vanuit VLOK en 

Tevens wordt je als cursist opgenomen in het 
BouwProfs-register, zodat consumenten 
kunnen zien dat jij je hebt bijgeschoold op een 

helpdesk speciaal voor VLOK cursisten waar jij 

Cursus ‘Isolatie en koudebruggen in gebouwen’
Tijdens deze cursus worden alle 
belangrijke onderwerpen besproken inzake 
het thema isolatie van woningen:
Normen en verplichtingen
Isolatie en bouwfysica
Lambdawaarde
Soorten isolatie en hun bouwfysische 
eigenschappen

Dampdruk en dampspanning
Vocht en na-isolatie
Het belang van dampdicht isoleren
De verschillen tussen luchtdicht en dampdicht
Schimmelvorming

Dampweerstand μD-waarde
Isolatie bij renovatie, nieuwbouw, 
houtskeletbouw, industriebouw et cetera
Verzekeringen
Juridische implicaties
Tijdens de cursus is er tijd om je eigen 
praktijkvoorbeelden te behandelen en er is tijd 
om je eigen ervaringen te bespreken.

Bouwprofs

Van een volledige aftrek studiekosten en aftrek 
omzetbelasting is sprake: 

opleiding volgt om je kennis op peil te houden 
of uit te breiden.
Het betreft een vakcursus of bedrijfsopleiding 

Studiekosten zijn 100 procent bedrijfskosten
gericht op het verwerven van een afgeronde 
hoeveelheid kennis of vaardigheden.
Of de cursus wordt afgesloten met een examen 
is niet van belang. Ook is de naamgeving 
(cursus, seminar, workshop, etc) niet bepalend 
voor de aftrek.
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PROFESSIONELE 
RAAM- EN DEURKOZIJNCOMBINATIES OP MAAT? 
DAT IS SLIMMER BOUWEN BIJ BOUWMAAT

TIJD WINNEN MET MAATWERK

• 10 jaar garantie

• Veel modellen en uitvoeringen

• Nederlandse productie op CNC machines

Voor meer informatie kijk op bouwmaat.nl 

of vraag het in de vestiging.
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PUZZEL

Kruiswoordraadsel
KlusVisie maart 2019

Zo doet u mee!
De oplossing van de KlusVisie-puzzel 

kunt u doorgeven via ons emailadres: 

klusvisiepuzzel@bdu.nl.  

Vergeet niet uw adresgegevens en 

telefoon nummer te vermelden.

De winnaar uit KlusVisie nr. 1:
Jan Nieuwenhuijzen uit Nieuwveen

De oplossing was:
968

Prijs
De Aimsak AM414U is een 
 compacte maar krachtige 
 oscillerende multitool waarmee 
je kunt zagen, schuren, snijden 
en schrapen.

De machine wordt gevoed 
door een 14,4V-accu 2.0Ah en 
hiermee haalt de machine een 
 oscillerende hoek van  
2,8 graden. Daarnaast is de 
machine  uitgerust met variabele 
toeren regeling van 4.000 t/m 
17.000 OPM. Op de machine zit 
de universele aansluiting met 
 snelsluiting, waardoor geen 
gereedschap nodig is om de 
 accessoires te wisselen. 

Wordt geleverd met twee accu’s, 
snellader, accessoires en koffer.

Meer weten? Kijk op  
www.aimsak.eu.

Van links naar rechts:
1 onderneming - 11 bovendien - 12 teken, bijvoorbeeld 
voor acteur - 13 dom persoon - 15 briefaanhef - 16 
vul- en afdichtingsmiddel - 20 insect - 21 vogel - 22 
persoonlijk voornaamwoord - 23 metselspecie - 25 
bouwmateriaal - 27 in opdracht - 29 Chinese president 
(.. Jinping) - 30 behandeling van slagader - 33 leer-
kracht - 36 mak - 37 noot - 38 geestdrift - 39 beroep 
- 42 oude lengtemaat - 43 verhoogde toon - 44 water-
vlakte - 48 tokkelinstrument - 51 isolatiemateriaal - 53 
getijde - 55 Italiaanse rivier - 56 draairoede om deuren 
en ramen te sluiten - 59 vader - 60 schaatsvloer - 61 
houding - 62 lidwoord - 63 sterk smakend - 66 uniek 
- 67 peut.

Van boven naar beneden:
1 zuil - 2 ongebonden - 3 klein kind - 4 vertrek - 5 
inwendig orgaan - 6 milieuheffing - 7 mager - 8 se-
rie - 9 klein zeil - 10 kweektechniek - 14 bezitter - 17 
pret - 18 onbewerkt - 19 keukengerei - 24 voorzetsel 
- 26 gewicht - 28 korte mededeling - 30 bespreking, 
beraadslaging - 31 verdieping - 32 wiel - 34 reeds - 35 
radon - 37 werpanker - 40 klap - 41 voorzetsel - 42 
tijdperk - 45 boom - 46 Voorbereidend Wetenschap-
pelijk Onderwijs - 47 ambtswoning van de Franse pre-
sident - 49 soepel - 50 plaats in Drenthe - 52 deel van 
een schip - 54 roofdier - 57 liefkozing - 58 de jongere 
- 59 keukengerei - 63 noot - 65 noot.

Oplossingen vóór 22 maart insturen.

j p
www.aimsak.eu.
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Second Home beurs 
8 maart 2019, Jaarbeurs, Utrecht

www.jaarbeurs.nl

Materia District
12 - 14 maart 2019, Ahoy 

Rotterdam

www.ahoy.nl

Beurs Eigen Huis 
15 maart 2019, Jaarbeurs, Utrecht

www.jaarbeurs.nl

AGENDA BEURZEN

Installatie Vakbeurs 2019
14 - 16 mei 2019, Evenementenhal 

Gorinchem

www.evenementenhal.nl

Installatie Vakbeurs
10 - 12 september 2019, 

Evenementenhal Hardenberg

www.evenementenhal.nl

Bouw Compleet
8 - 10 oktober 2019, 

Evenementenhal Hardenberg

www.evenementenhal.nl

Schilder- glas- en 
afbouwvakdagen
8 - 10 oktober 2019, 

Evenementenhal Hardenberg

www.evenementenhal.nl

Huis & Energie
mei 2020, Brabanthallen, Den Bosch

www.huisenenergie.nl
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Eerste consumentenbeurs voor duurzame 
energie een feit

Media bepaalt mede huizenprijzen    
Steeds meer mensen komen nauwelijks 

aan de bak op de woningmarkt. De prij-

zen blijven maar stijgen en het aanbod 

van huizen neemt nog steeds af. De 

onderzoekers van de Rabobank wilden 

weten wie behalve kopers, verkopers, 

bouwers, ontwikkelaars en makelaars 

nog meer invloed op de huizenprijzen 

uitoefent. Ze komen best verrassend uit 

bij de media. Bericht de media positief 

dan stijgen de huizenprijzen en anders-

om, zo blijkt na analyse van maar liefst 

drieduizend nieuwsartikelen van 2007 

tot 2017. Nieuwsberichten hebben het 

grootste effect op de prijsontwikkeling 

van goedkopere huizen. De economen 

van RaboResearch zien dat eigenaren 

sneller van hun huis af willen bij lang-

durige negatieve berichtgeving. En 

slaat de media een blije toon aan, dan 

mogen huizenverkopers een hoger bod 

verwachten. De onderzoekers denken 

dat eigenaren van goedkopere woningen 

het meest gevoelig zijn voor het nieuws 

omdat zij doorgaans minder kaas van 

geldzaken hebben gegeten. 

In mei opent de mede door Milieu 

Centraal gepromote beurs Huis & 

Energie de deuren. Waarom deze 

beurs? De organisatoren stellen dat 

veel consumenten nog steeds slechts 

een vaag idee hebben van duurzame 

energie. Zij stellen dat er vele mythes 

en onwaarheden in de rondte gonzen. 

“Op Huis & Energie kan de consument 

de vakman spreken en concrete ant-

woorden krijgen op concrete vragen. 

Het verduurzamen van je huis gaat in 

eerste instantie altijd om geld. Dan is 

direct contact veel meer waard dan 

zoekhetmaaruit.nl.” De organisato-

ren gaan voor de beurs in ieder geval 

een Duurzaam Droomhuis realiseren: 

“We bouwen op Huis & Energie een 

echt huis van enorme afmetingen 

waar alle duurzame producten, van 

zonnepanelen tot ledlampen tot lage-

temperatuur-radiatoren een plaats 

hebben. Het Duurzaam Droomhuis is 

een gezamenlijk project met Milieu 

Centraal. Het komt centraal op de 

beurs te staan en is ook de beursstand 

van Milieu Centraal waar hun adviseurs 

voorlichting geven.”

Huis & Energie, uitgesteld naar mei 

2020, Brabanthallen Den Bosch, 

www.huisenenergie.nl
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19Vanaf nu is het nog gemakkelijker om uiterst nauwkeurig deuvelgaten te zetten. Met zijn vlakke bouwvorm combineert het DuoDeuvel 
DDF 40 de voordelen van een platte deuvelfrees met de kracht van courante rondhouten deuvels: gemakkelijke hantering en 
zwenk- en vormvaste verbindingen. Dankzij het 32mm-rooster is voor gatenreeksen, beslagboringen en deuvelgaten slechts één 
systeem nodig.  ddf40.mafell.de/nl

Het nieuwe DuoDeuvel DDF 40:

Eenvoudig, 
veelzijdig, 
nauwkeurig.

www.gb.nl

SLIMME OPLOSSINGEN ....
STERKE MATERIALEN      
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Sterke groothandel voor bouw en industrie     Ruim 25.000 artikelen op voorraad     Gerenommeerde A-merken     Heel snel leveren

Artikelnummer Lengte Kabeldikte Nu

366.789.5740 25 m 3 x 2.5 qmm € 109,00

366.789.5743 50 m 3 x 1.5 qmm € 119,00

Kabelhaspel K750NTF
Deze nieuwe generatie kabelhaspel is volledig in kunststof 
uitgevoerd. Het beschikt over een body met schuine positie 
en drainagegroeven. Water en vocht worden afgevoerd, zelfs 
wanneer de haspel zich in horizontale positie bevindt.
366.789.5740/43

Accu multitool 18V DTM51ZJX3
Oscillerende Multitool die kan: zagen, schuren, schrapen en 
snijden. Een veelzijdige machine met een breed verbruiksartikelen 
assortiment voor diverse bewerkingen. Ideaal voor renovatie- 
en verbouwingswerkzaamheden. Uitgerust met een stofafzuiging 
dat stofvrij werken tijdens schuren mogelijk maakt. Geleverd 
zonder accu’s en lader.
428.235.3103

Extra veilig

Uniek

Nieuw

Zeer stabiel

VANAF

109,00

Optimale kabelgeleiding 
door knikbescherming

Soft-touch handgreep

Inclusief 4 diamant zagen
2 x CA classic baksteen ø 150 mm
2 x CS classic beton ø 150 mm

Incl. 

accessoires

In Mbox

195,00

795,00

Nieuw

Krachtig

Sleuvenzaagmachine SL-1505
Krachtige sleuvenzaagmachine met 6 wielen voor 
maximale ondersteuning. Met soft start, overbelasting- 
en thermische beveiliging.
847.235.1855

• Ø zaagbladen: 150 x 22,23 mm
• Max. zaagdiepte: 5 cm
• Zaagbreedte: 0,7 - 4,7 cm
• Vermogen: 2,5 (3,5) kW (pk)
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