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Beste lezer,

Dit is alweer de tweede ALLES van 2019. Na de 
donkere maanden kunnen we ons in gaan stellen 
op langere dagen. Het is langer licht en de
temperatuur gaat omhoog. Dat werkt prettiger
en heeft ook voordelen bij het verwerken van
bouwmaterialen.  

Maar het is ook een goed moment om te evalue-
ren waar de klant afgelopen winter veel warm-
teverlies had. Om je hierbij een handje te helpen 
tonen we welke isolatiematerialen je gebruikt 
voor verschillende toepassingen. Of kijk naar 
mogelijkheden om luchtdicht te bouwen, dat ook 
effectief is tegen vochtproblemen. Met die kennis 
kun je de klant advies geven voor de volgende 
koude periode. 

Naast tips op het gebied van duurzaamheid 
hebben we in dit magazine nog veel meer te 
bieden. Voordelen van een VLOK-lidmaatschap, 
de warmtepomp van alpha innotec, de Altrex 
stukadoorstafel. Ook adviseren we over wanneer 
je welke lijmkam, mengstaaf of kit gebruikt.

Daarnaast gaan we onder meer in op maat-
werkoplossingen om tijd te winnen met het 
uitvoeren van klussen. Je levert vakkundig 
werk met maatwerk materiaal. Daarmee 
kun je projecten sneller afronden en meer 
opdrachten uitvoeren. Goed voor jouw 
bedrijfsvoering en nog meer tevreden 
klanten. Is dat niet slim? 

Dat en meer lees je in deze uitgave 
van Alles. Heb jij een idee voor een 
klus of onderwerp?
Laat het ons dan weten via
klantenservice@bouwmaat.nl

Veel lees- en kijkplezier.

Rob Klifman 
Algemeen Directeur 
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AAN HET WERK MET DE 
FESTOOL VECTURO OSC18

Zie je dit teken op een pagina in ons magazine? 

Dan hebben wij online meer informatie over dit onderwerp.  

Van video’s tot sfeer proeven; je vindt het op bouwmaat.nl/alles

Bekijk de video
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De overheid zet sterk in op een gasloos Nederland. Ons land moet de overgang maken naar een 
duurzame energievoorziening en dat merken we. Consumenten vragen mede hierdoor ook steeds vaker 
om een warmtepomp. Wat adviseer je de klant op zo’n moment? Onder veel vakmannen is er nog weinig 
bekend over deze energie-efficiënte toepassing, omdat het vaak het ‘domein’ van de installateur is. 
Toch kun je jouw klant goed helpen en is er zelfs een oplossing waarmee je de cv-ketel één-op-één kunt 
vervangen: de LWDV warmtepomp op hoge temperatuur van alpha innotec. 
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Carel Kraaijenhagen is manager sales 

systems bij Nathan. In Nederland de  

firma achter de merken Uponor, alpha  

innotec en Komfort. Hij ziet dat de markt 

voor warmtepompen een vlucht neemt: 

“Dat heeft te maken met de energietran-

sitie. De regering wil de CO2-uitstoot 

terugdringen en ons land snel van het 

aardgas af halen. Vooral in de nieuw-

bouw wordt nu al vaak gekozen voor 

warmtepompen. Maar we zien ook dat 

in de renovatiemarkt de warmtepomp 

steeds meer wordt toegepast. Er is on-

derscheid te maken in grondgebonden 

warmtepompen en lucht-water warmte-

pompen. Die laatste zijn een goede keu-

ze voor renovaties.

HELP JE KLANT EENVOUDIG 
VAN HET AARDGAS AF
MET DE LWDV WARMTEPOMP

www.bouwmaat.nl/alles
Bekijk de video



Cv-ketel eruit, 
warmtepomp erin?
Is het zo eenvoudig zoals het soms klinkt, 

de cv-ketel vervangen door een warm-

tepomp? Carel is er duidelijk over. “Ja, 

in principe kan het. Wij schatten in dat 

80%van de woningen één-op-één over 

kan van een cv-ketel naar een warmte-

pomp, waarbij de radiatoren en het lei-

dingwerk dan ook kunnen blijven hangen. 

Er zijn een aantal factoren waar je naar 

moet kijken. Zo is de grootte van de wo-

ning belangrijk. Hierbij gaat het dan om 

de hoeveelheid energie die nodig is. Ook 

moet gekeken worden of de radiatoren 

geschikt zijn. Het kan altijd zijn dat er klei-

ne aanpassingen aan de installatie nodig 

zijn.”

De LWDV warmtepomp op
hoge temperatuur
Met de LWDV lucht-water warmtepomp 

op hoge temperatuur van alpha innotec 

is het in elk geval mogelijk om de cv-ke-

tel één-op-één om te wisselen. Wat maakt 

deze lucht-water warmtepomp zo bijzon-

der? “Het is een van de weinige warmte-

pompen in Nederland die op radiatoren 

kan draaien. Doordat het een hoge tempe-

ratuur warmtepomp is, kan hij de cv-ketel 

eenvoudig vervangen. De LWDV kan tot 

maximaal 70 graden behalen. Dat is ruim 

voldoende voor verreweg de meeste  

woningen.” 

De warmtepomp bestaat uit twee delen, 

één deel dat binnen wordt geplaatst en 

één buitendeel. De klant heeft veel keu-

zevrijheid waar hij deze delen wil laten 

plaatsen. Carel: “Het binnendeel kan zo-

wel beneden als boven worden geplaatst, 

enigszins afhankelijk van waar de cv-ketel 

heeft gehangen en de constructie van de 

woning. Het buitendeel kan tot 25 meter  

van het binnendeel geplaatst worden. 

Daarnaast maakt de LWDV nagenoeg 

geen lawaai. Het apparaat gaat tot maxi-

maal 50 dB(A) en met de speciale nacht-

stand zelfs maar tot 44 dB(A). Dat is fluis-

terstil zoals we dat noemen!”

DE BELANGRIJKSTE
SPECIFICATIES
VAN DE LWDV HOGE TEMPERATUUR WARMTEPOMP

• Maximale aanvoertemperatuur van 70 graden Celsius

• Bevat een natuurlijk koudemiddel: propaan

• Maakt geen gebruik van F-gassen en is dus zonder certificaat te installeren

• Geluidsstil: 50 dB(A) en op de nachtstand zelfs 44 dB(A)

• Vermogensbereik 2,3 – 8,2 kW bij A2/W35

• Werkt in principe met bestaande radiatoren en leidingen

• Boilerinhoud: 185/300 liter water

• Aansluitspanning: 3x 230V

• Bestaat uit een binnenunit en een buitenunit
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Installatiegemak
De installatie van de LWDV is eenvoudig. 

“Elke installateur of vakman mag hem in-

stalleren. Je hebt geen STEK-certificering 

nodig, omdat er dankzij het monobloc-

systeem geen F-gassen aan te pas ko-

men”, zo vertelt Carel. De LWDV maakt 

namelijk gebruik van het natuurlijk kou-

demiddel propaan. Een ander voordeel 

bij de installatie is dat je in principe ge-

bruik kunt maken van de radiatoren en 

het leidingwerk die al in de woning aan-

wezig zijn. Het is wel raadzaam dit voor-

af te bekijken, omdat de noodzaak voor 

kleine aanpassingen in de installatie altijd 

kunnen voorkomen. Bekijk ook of de  

capaciteit van de elektrische installatie 

toereikend is voor de installatie van de 

LWDV.
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Een gasloze woning en een lagere energierekening
Voor klanten die overstappen van de cv-ketel naar de LWDV warmtepomp, zijn er vele 

voordelen aldus Carel. “Je bent van het gas af. Daarnaast heb je ook een CO2-neutra-

le woning als je een 100% groene energieleverancier hebt. In de basis ben je ook enkele 

honderden euro’s per jaar goedkoper uit, enigszins afhankelijk van hoeveel gas je ver-

bruikte.” De ‘angst’ die er onder vakmannen nog wel eens bestaat om met de warmte-

pomp aan de slag te gaan, is dus niet nodig. De LWDV warmtepomp op hoge tempera-

tuur is eenvoudig te installeren en biedt de klant direct grote voordelen. Zo draag je bij 

aan een duurzamer Nederland en profiteert de klant van een lagere energierekening! www.bouwmaat.nl/alles
Bekijk de video
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Het aanbrengen van isolatiemateriaal is een belangrijke eerste  
stap richting een energiezuinigere woning. Goede isolatie zorgt 
voor meer wooncomfort in huis, een lagere energierekening en  
is goed voor het klimaat. Het is daarnaast vaak een essentiële  
voorwaarde wanneer je klant bijvoorbeeld over wil stappen op  
een warmtepomp. Maar wanneer kies je nu welk isolatiemateriaal? 
We laten je een greep uit de mogelijkheden zien en geven een  
indicatie van de kosten én opbrengsten voor je klant. 

ISOLATIE
WANNEER KIES JE WELK MATERIAAL?

Via de gebouwschil (dak, gevel, vloer) 

kan veel warmte verloren gaan als deze 

niet goed geïsoleerd is. Zeker bij oudere 

woningen is de isolatie vaak niet aanwe-

zig of verouderd. Er zit dan bijvoorbeeld 

geen isolatie in de spouwmuur of er is 

nog enkel glas aanwezig. Het mooie aan 

isolatie is dat je klant er direct profijt van 

heeft. Na het aanbrengen ervan gaat de 

energierekening omlaag en is het merk-

baar comfortabeler in huis. Naast het 

tegengaan van warmteverlies kan iso-

latie ook helpen om geluidsoverlast te 

verminderen. Voor jou als vakman biedt 

isolatie kansen om tijdens een klus de 

bewoner ook te voorzien van een stukje 

(extra) duurzaam wonen. Leg je bijvoor-

beeld een vloer, kijk dan ook eens of er 

al isolatiemateriaal is aangebracht in de 

kruipruimte. Zolderrenovatie? Het aan-

brengen van dakisolatie is dan eigenlijk 

een must. Zo zijn er tal van mogelijkhe-

den om een woning beter te isoleren. 

Op deze pagina’s laten we je zien wat er 

mogelijk is en wanneer je deze materia-

len toepast.

www.bouwmaat.nl/alles
Bekijk de video
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ISOLEREN SCHUIN 
DAK
Het isoleren van een schuin dak kan on-

der andere met Knauf Insulation MW 34 

Alu Plus uitgevoerd worden. Deze stevi-

ge minerale wol is aan één zijde bekleed 

met een dampremmende, sterke en 

stootvaste aluminiumfolie. Het product 

is snel en eenvoudig aan te brengen. 

Het isolatiemateriaal is licht van gewicht, 

prettig te verwerken dankzij de ECOSE® 

Technology en kan eenvoudig achter 

een metalen profielsysteem worden 

aangebracht. Met behulp van de bijbe-

horende RT Plus XL-tape is direct een 

luchtdichte en dampremmende laag te 

realiseren. Voordeel van deze isolatie- 

wijze is dat gedurende de levensduur  

de thermische isolatiewaarde gelijk blijft. 

Het isolatiemateriaal bestaat voor 80% 

uit gerecycled materiaal en is dus ook  

nog eens erg milieuvriendelijk.

HR++ GLAS
Hoogrendementsglas bestaat uit twee of 

drie glasplaten met daartussen een iso-

lerende spouw. Bij HR en HR+ glas zit er 

droge lucht in de spouw en bij HR++ en 

triple glas (HR+++) zit hier een edelgas, 

meestal argon, tussen. Edelgassen in de 

spouw isoleren daarbij beter dan droge 

lucht. De binnenzijde van HR-glas is ook 

voorzien van een onzichtbare coating 

die de isolatie nog meer verbeterd. De 

coating weerkaatst namelijk de warmte 

terwijl het licht doorlaat. Installeer altijd 

HR++ glas. Triple glas wordt minder 

vaak gebruikt. Alleen als kozijnen te dun 

zijn (bijvoorbeeld voor draaiende ramen) 

of te zwaar worden, pas dan het  

dunnere HR of HR+ glas toe.



10 ALLES

ISOLERENDE KOZIJNEN
Als je hoogrendementsglas plaatst, is het ook van belang dat de kozijnen goed isoleren 

zodat het rendement van de investering ook behaald wordt. Isolerende kozijnen zijn 

voorzien van luchtkamers of een harde isolatielaag tussen de buiten- en binnenkant. 

Dit kunnen kunststof kozijnen zijn of houten kozijnen gevuld met purschuim of kurk. 

Onzichtbaar, maar het werkt!

VLOERISOLATIE
Voor het isoleren van holle ruimtes zoals 

houten verdiepingsvloeren kan Easycell® 

toegepast worden. Dit zijn losse vlokken 

van cellulose met lange vezels die 

zorgen voor een hoge isolatiewaarde. De 

vlokken worden onder lage druk inge-

blazen en dichten alle naden en kieren 

af. Er ontstaat een deken van  

isolatiemateriaal zonder thermische 

lekken waardoor er veel minder warmte-

verlies optreedt en geen geluidslek- 

kage plaatsvindt. Het is vervaardigd  

uit gerecyclede papierproducten waar-

aan brandvertragers zijn toegevoegd. 

Hierdoor is Easycell® tot 33 minuten 

brandwerend. Naast vloeren kunnen  

ook holle wanden en daken met  

Easycell® geïsoleerd worden.

SPOUWMUURISOLATIE
Spouwmuurisolatie is met name bij woningrenovaties een zeer effectieve manier om  

de woning te verduurzamen. Woningen gebouwd voor ongeveer 1980 hebben niet- 

geïsoleerde spouwmuren. Bij moderne nieuwbouwwoningen wordt spouwmuurisolatie 

standaard toegepast. Om de spouw te kunnen isoleren, moet de buitenmuur in goede 

staat zijn. Met een endoscopisch onderzoek wordt dit gecontroleerd. Hierbij wordt via 

een gat in de muur met een camera nagegaan of de muur geschikt is en of de spouw 

breed genoeg is. Het isolatiemateriaal wordt vervolgens van buitenaf via gaten in de 

muur ingeblazen. Uiteraard worden die na het inblazen weer gedicht.
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BUITENGEVEL-
ISOLATIE
Met buitengevelisolatie bied je de klant 

een energiezuinige totaaloplossing.  

Door bijvoorbeeld het Knauf Skin- 

systeem toe te passen, wordt als het 

ware een bestaande woning aan de 

buitenkant ‘ingepakt’ en daardoor 

geïsoleerd. Hierdoor neemt de warmte-

weerstand van de woning toe en kan er 

tijdens de winter stevig op de energie-

rekening bespaard worden. In de zomer 

zorgt deze schil voor een aangenaam 

koel binnenklimaat. Bijkomend voordeel 

is minder tocht en een betere geluids-

isolatie. Daarnaast blijft de binnenruimte 

gelijk en kan de woning een compleet 

nieuw uiterlijk krijgen doordat er met 

stucwerk of steenstrips afgewerkt kan 

worden. Meer over Knauf Skin lees je in 

de eerste ALLES van 2019.

Adviseer je klant rondom isolatiewerk-

zaamheden over de subsidiemogelijk-

heden die er zijn wanneer hij zijn huis 

wil verduurzamen en energie besparen. 

Voor particulieren is dit in 2019 niet 

(meer) mogelijk, maar wel voor een 

Vereniging van Eigenaren. Kijk op

rvo.nl/subsidies-regelingen wat de 

mogelijkheden zijn. 

Om een goede isolatie te bewerkstelligen, moet je klant een investering doen. Na het aanbrengen van het materiaal worden 

er ook direct energiekosten bespaard en zijn de aanschafkosten vaak binnen een relatief korte termijn terug te verdienen. 

Deze tabel geeft een indicatie van de kosten en besparingen van een aantal types isolatie.

Prijspeil januari 2019 | Bron: milieucentraal.nl

HOEVEEL KUN JE BESPAREN?

Woningtype Isoleren schuin dak HR++ glas Isoleren vloer Isoleren spouwmuur

Eenmalige 
kosten

Besparing Eenmalige 
kosten

Besparing Eenmalige 
kosten

Besparing Eenmalige 
kosten

Besparing

Tussenwoning € 4.100 € 600 € 3.100 € 300 € 1.400 € 200 € 800 € 260 

Hoekwoning € 4.700 € 700 € 3.500 € 340 € 1.600 € 220 € 2.100 € 700 

Twee-onder-één-kap € 4.700 € 700 € 3.500 € 340 € 1.600 € 220 € 2.100 € 700 

Vrijstaand € 8.400 € 1.300 € 4.700 € 450 € 2.800 € 390 € 3.100 € 1.000 



Een vervallen huis in het Amerikaanse Detroit renoveren en verduur-
zamen. Met dit voorbeeldproject laat de Motown Movement zien 
hoe je op laagdrempelige wijze energiezuiniger kunt wonen. Dit ini-
tiatief van Nederlandse studenten aan de TU Delft zit in zijn derde 
jaar, hoogste tijd dus voor een update. We spraken met twee stu-
denten die nu in Detroit zitten: Casper van Alfen en Owen Elverding.
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De Motown Movement
De Motown Movement werd in 2016 opgericht door drie studenten met als doel om be-

taalbare, duurzame woningen voor iedereen toegankelijk te maken. Ze kochten voor 

duizend dollar een vervallen huis in Detroit met het idee om dit op te knappen en te la-

ten zien met welke technieken en middelen je duurzamer kunt wonen. Sindsdien gaat 

elk jaar een lichting studenten van de TU Delft een periode naar Detroit om verder te 

bouwen aan het huis. Casper: “Wij zijn de derde lichting die dit doet en zijn met zeven 

studenten van studierichtingen als Bouwkunde, Industrieel Ontwerp, Technische Natuur-

kunde en Bedrijfskunde. We nemen hiervoor een tussenjaar. In september 2018 zijn we al 

enkele weken in Detroit geweest en sinds februari zitten we hier voor een half jaar.”

Detroit was begin 20e eeuw één van 

de welvarendste steden van Amerika. 

De stad werd bekend als Motor City 

vanwege de aanwezige motorindustrie 

en later ook als Motown, verwijzend 

naar de muziekcultuur van de stad. De 

economische en sociale basis onder 

de stad verdween na de Tweede We-

reldoorlog, door onder andere de con-

currerende prijzen in Aziatische landen. 

Grote delen van Detroit raakten in ver-

val, de leegstand was enorm en de cri-

minaliteit floreerde. De stad krabbelt nu 

langzaam op uit dit diepe dal.

DETROIT

DE MOTOWN MOVEMENT
NEDERLANDSE STUDENTEN BOUWEN AAN
EEN DUURZAAM DETROIT
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De Motown Movement werd 

opgericht door Dominik Lukkes, 

Ronen Dan en Bob Hendrikx. De 

huidige lichting studenten (het 

Executive Board) bestaat uit: Arjan 

Boonstra, Chris van Egmond, Ida de 

Boer, Owen Elverding, Joanna van 

der Leun, Joost Tielken en Casper 

van Alfen. Een Advisory Board met 

hierin o.a. hoogleraren, ondernemers, 

politici en architecten uit Nederland 

en Amerika ondersteunt.

DE MOTOWN 
MOVEMENT

Ambitieus doel
De eerdere lichtingen studenten hebben 

onder andere al een nieuw dak op het 

huis gezet, nieuwe kozijnen en dubbel 

glas geplaatst en ventilatiekanalen aan-

gelegd voor de luchtverwarming. Wat 

gebeurt er op dit moment met het huis 

in Detroit? Owen, de architect van de 

groep, vertelt: “Vorig jaar is er brand 

geweest in de kelder van het huis, daar-

door kon er weinig gedaan worden. Je 

hebt hier namelijk overal vergunningen 

voor nodig en die werden na de brand 

ingetrokken. De brandschade wordt nu 

hersteld en daarna kunnen we volop aan 

de slag met de bouw. Het ambitieuze 

doel is om in juli open te gaan. Op de 

bovenste twee verdiepingen komt dan 

een gezin te wonen en onderin wordt 

een buurthuis en educatief centrum  

gevestigd.” 

Educatie en
gedragsverandering
Voordat het zover is, moet er nog veel 

werk verzet worden. Het meeste gaan 

de studenten zelf uitvoeren, met wat 

hulp van een lokale aannemer. Owen: 

“De elektriciteit en het loodgieterswerk 

worden door de aannemer uitgevoerd. 

Verder gaan we bijvoorbeeld zelf de iso-

latie aanbrengen, nieuwe binnenmuren 

bouwen, de keuken installeren, vloeren 

leggen en schilderen.” In het educa-

tief centrum zal veel aandacht zijn voor 

duurzaamheid.“Het huis zelf wordt zo 

energiezuinig mogelijk gebouwd, hele-

maal energieneutraal zal in dit klimaat 

niet lukken. Met low budget oplossin-

gen laten we de omwonenden zien hoe 

ze zelf al veel kunnen doen. Zoals het 

aanbrengen van folie achter radiatoren 

waardoor de stralingswarmte niet ver-

dwijnt door slecht geïsoleerde muren. 

Als wij kunnen laten zien dat je zo geld 

kunt besparen, dan is dat voor de men-

sen hier super interessant, want elke 

dollar bespaard, is een extra boterham 

op de plank”, zo vertelt Owen. Casper 

vult aan: “Veel mensen hier hebben geen 

idee hoe ze energie kunnen besparen. 

Er is echt een gedragsverandering nodig 

en dat is natuurlijk het meest laagdrem-

pelige wat je kunt bewerkstelligen.”

De Movement groeit door
Als het lukt om het huis in juli te openen, 

is dat niet het einde van de Motown  

Movement. Casper: “Sowieso gaat vol-

gend jaar weer een nieuwe lichting van 

ons naar Detroit, om onder andere het 

buurthuis uit te bouwen. Het idee is ook  

om een nieuwe locatie te zoeken om 

ons concept uit te breiden. Dat kan in 

Detroit zijn, waar we veel met Focus 

Hope samenwerken, een grote organisa-

tie die in heel de stad zit. Maar ook van-

uit Nederland komen er veel aanvragen 

binnen om daar te starten. Misschien zit 

er straks wel een Motown-huis bij jou in 

de buurt!”

Volg de Motown Movement op

alles.bouwmaat.nl 
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Het belang van luchtdicht bouwen is groot. Om te voldoen aan strenge eisen op het gebied van 
energieprestatie en te zorgen voor comfort in huis moet de constructie luchtdicht zijn. Dat geldt voor 
nieuwbouw, maar zeker ook bij renovatie. Welke uitdagingen zijn er en hoe kun je dit thema bij je klant 
ter sprake brengen? In gesprek met Paul Visser, marketing manager bij tremco illbruck.

LUCHTDICHT BOUWEN
BELANGRIJKER DAN OOIT!
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Belemmeringen in de praktijk
Waarschijnlijk heb je het vaker gehoord: 

luchtdicht bouwen is het voorkomen van 

ongewenste luchtstromen via naden of 

kieren in een woning of gebouw. Klinkt 

wellicht wat zweverig, maar voor de vak-

man zijn er steeds meer herkenbare op-

lossingen beschikbaar.

Nog lang niet altijd worden luchtdichte 

oplossingen in de praktijk daadwerkelijk 

gebracht. Hoe komt dat? Volgens Paul 

zit dat hem in twee dingen. “Een parti-

culiere opdrachtgever is minder bekend 

met luchtdichtheid en een aannemer 

vindt het lastig om de meerwaarde te 

verkopen. En dat terwijl de opdrachtge-

ver gezien de beperkte meerkosten en 

hoge toegevoegde waarde het er vaak 

voor over heeft.”

 

Wat adviseer je de klant?
Hoe kun je de klant adviseren over 

luchtdicht bouwen? Wijs hen allereerst 

op herkenbare zaken en leg uit waarvoor 

je het doet:

• Comfort, want tocht wordt voorkomen

• Geluidshinder wordt tegengegaan

• Het voorkomt schimmelvorming door 

vocht in de constructie

• Om installaties optimaal te laten ren-

deren 

• Positief effect op de energieprestaties 

Paul: “Iedereen kan zich iets voorstel-

len bij tocht en ongecontroleerde lucht-

lekken die tot warmteverlies leiden. 

Hetzelfde geldt voor vochtproblemen 

die kunnen ontstaan door ongewenste 

luchtstromen. Akoestiek is ook een be-

langrijk punt. Zodra er een luchtlek is, 

is de woning automatisch minder goed 

akoestisch geïsoleerd. In woningen met 

allerlei dure installaties voor verwarming 

of luchtbehandeling zal het effect hier-

van toenemen als de luchtdichting goed 

geregeld is. 
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Het belang van een goede luchtdichting zit hem in meerdere aspecten: 

• Hoge eisen op het gebied van energieprestatie kunnen alleen behaald 

worden als er geen energie (warmte) ontsnapt via kieren of naden

• Comfort: tocht wordt voorkomen, warmte blijft binnenshuis en in de 

zomer blijft de woning koel

• Geluidsisolatie: hinder door luchtgeluid dat via kieren binnendringt, wordt 

tegengegaan

• Het voorkomt schimmelvorming die kan ontstaan wanneer vochtvorming 

in de constructie optreedt. Ook houdt het de constructie schadevrij

• Het optimale rendement van installaties in huis wordt alleen behaald 

wanneer de woning luchtdicht is

WAAROM LUCHTDICHT 
BOUWEN?

Luchtdichting meenemen
bij je klus
“Wij zien een sterke groei in oplossingen 

die dichtbij de praktijk liggen. Zo hebben 

wij een elastisch purschuim waarmee 

een enorm duurzame afdichting kan wor-

den bereikt en die in combinatie met een 

coating gegarandeerd luchtdicht is. Die 

SP925 coating breng je aan als een kit 

en kwast je uit”, zo licht Paul de verwer-

king toe. Bouwmaat heeft verschillende 

illbruck producten in het schap, zoals het 

FM330 Perfect Elastic Foam, waarmee je 

heel eenvoudig zorgt voor een duurzame 

afdichting. Zo kun je luchtdichting direct 

meenemen tijdens je klus. 

Samenspel in de constructie
Bij het verduurzamen van de woning-

bouw is luchtdicht bouwen van groot be-

lang, net zoals ook isolatie en duurzame 

installaties dat zijn. Paul: “Om tot ener-

giezuinige gebouwen te komen, heb je te 

maken met een heel samenspel van alles 

wat je doet in je constructie. Wij weten 

uit energiescans dat wanneer er dikke 

isolatie wordt aangebracht maar de ther-

mische laag niet wordt aangesloten, er 

energielekken optreden. Een CO2-ge-

stuurde ventilatie met daarnaast een 

kier? Dan wordt dat hele systeem  

ineffectief!”

Ga je renovatiewerkzaamheden uitvoe-

ren zoals aanbouw, uitbouw, het ver-

vangen van gevels, kozijnen, daken of 

dakramen? Dan is er nog veel winst te 

behalen. Vraag dan advies aan de mede-

werkers en adviseurs van Bouwmaat. 

“Overal waar je de gebouwschil doorboort,
zou luchtdicht bouwen een rol moeten spelen.”



 Naam: 

 Bedrijf:    

 Afdeling:  

Ger van Hout

Nathan Systems

Technical Support

In het najaar van 2018 heeft Nathan, de Bouwmaat leverancier van 
o.a. Uponor koppelingen, een nieuw duurzaam pand in Zevenaar 
betrokken. Dit modern en strak ontworpen gebouw bevat een 
aantal unieke elementen. We spraken hierover met Ger van Hout – 
Senior Technical Support Medewerker bij Nathan.

HET DUURZAME
KLOPPEND HART
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Wat is er zo bijzonder aan dit pand?
“Dit is één van de duurzaamste panden in Nederland waarbij de allerlaatste klimaat-

technische oplossingen zijn geïntegreerd in het gehele gebouw. De ontwikkelingen 

gaan snel en we verwachten dat duurzame technieken de komende jaren steeds meer 

toegepast gaan worden in de woning- en utiliteitsbouw. Ons gebouw is klaar voor de 

toekomst. In feite is het een kenniscentrum voor duurzame klimaattechniek waarbij alles 

voor onze klanten zichtbaar is. Daarnaast kunnen wij ook alle aanwezige systemen de-

monstreren. Denk hierbij aan een bron-, warmtepomp-, afgifte- en eventueel na-regel-

systeem (totaalconcepten). Service staat bij ons hoog in het vaandel; wij werken als 

partner samen met onze klanten en opdrachtgevers.”



Hoe wordt dit gebouw
verwarmd?
“Er wordt gebruik gemaakt van een 

open bron met warmte- en koudeop-

slag (WKO). Hiervoor zijn twee bronnen 

geboord die zijn verbonden met twee 

alpha innotec SWP warmtepompen  

van ieder 45 kW. Ze staan in de techniek- 

ruimte en zijn zichtbaar achter glas 

vanuit de centrale hal. ’s Winters be-

draagt de temperatuur van het water uit 

de bron slechts 10 tot 12 graden. De 

warmtepompen verwarmen dit uitein-

delijk tot een comfortabele temperatuur 

voor het hele gebouw.”

En gekoeld?
“In de zomer is een watertemperatuur 

tussen de 10 en 12 graden voldoende 

om het gebouw mee te koelen. In de 

winter halen we warmte uit de bron en 

’s zomers keren we dit om, dan brengen 

we de afgevoerde energie weer terug 

in de bodem om zo een goede bodem-

balans te verkrijgen. De twee bronnen 

zijn buiten zichtbaar aan weerszijde van 

het gebouw. Een rode of blauwe lamp 

geeft aan welke functie de bron op dat 

moment heeft – blauw is koud en rood 

is warm.”

Er is hier gekozen voor veel 
beton, waarom?
“Dit is een bewuste keuze omdat het 

nodig was om leidingsystemen in de 

bouwkundige constructie (betonkern- 

activering) toe te passen. Het vormt 

het hart van de installatie en levert ca. 

85% van de verwarmings- en koelings-

behoefte van het gebouw. De prefab 

betonplaten voor de eerste en tweede 

verdieping zijn voorzien van Uponor 

PE-Xa buizen als afgiftesysteem voor 

plafondverwarming en -koeling. Tevens 

zijn sprinkleraansluitingen en overige 

benodigde installaties verwerkt. Het ge-

bouw wordt via het plafond aanvullend 

gekoeld door middel van ventilatie (er is 

geen airco aanwezig). De warmte wordt 

als het ware door het plafond geabsor-

beerd. Je voelt geen luchtstroom wat 

voor ons een zeer prettige werkomge-

ving oplevert. Niet alleen de temperatuur 

wordt geregeld maar ook de vochtigheid 

en verlichting.”

Wat is de invloed van het
gebruik van het vele glas?
“Het gebouw is voorzien van drievou-

dig glas met een speciale zonwerende 

coating. Ondanks dat er veel glas is 

toegepast, heeft dit weinig invloed op 

het binnenklimaat. Daarnaast voorko-

men de overstekken van het dak dat er 

teveel zonlicht binnenkomt. Het atrium 

is tevens voorzien van lichtdoorlatende 

zonnepanelen – een unieke toevoeging 

aan het pand.” 

Hoe wordt het pand ingezet om 
mensen op te leiden?
“We trainen en inspireren hier diverse 

groepen mensen. Van de monteur op de 

werkvloer, de architect tot de projectont-

wikkelaar. Zij maken zo kennis met de 

nieuwste installatietechnieken voor het 

duurzaam verwarmen en koelen. De  

theorie wordt gecombineerd met voor-

beelden in een praktijktrainingsruimte.” 

21

“Het is een ideaal gebouw om in te werken 
en om kennis en kunde over te dragen.”

19
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Gratis bit 

in iedere doos

Cr3+
Environmental 

friendly

Potdeksel

Tellekop

Glaslat

Scharnier

Fix it together!

● In bijna iedere houtsoort zonder voorboren 

● Snel en makkelijk indraaien door speciale 
schroefdraad en punt

● ETA keuring/ CE Markering 

Speciale  
uitvoeringen
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Bij het tegelen van een wand of vloer is de afwerking van de voeg 
een belangrijk onderdeel van het totaalplaatje. Toch wordt hier vaak 
nog te weinig aandacht aan besteed. Door het nieuwe Bouwmaat 
Eigen Merk epoxyvoegmiddel te gebruiken, verzeker je jouw klant 
van een duurzaam, hygiënisch en strak eindresultaat!

Aandacht voor de voeg
Consumenten zijn steeds veeleisender 

wat de keuze voor wand- en vloertegels 

betreft. Deze moeten bijvoorbeeld tegen 

krassen kunnen en ook een fraai design 

hebben. Daar past een kwaliteitsvoeg 

helemaal bij. Helaas is de aandacht 

voor de voeg niet altijd even groot. Dat 

is zonde omdat kleurverschillen of op-

hoping van vocht, vuil of zelfs schimmel 

na verloop van tijd zichtbaar worden. 

Met name bij de traditionele cementge-

bonden voeg kan dit het geval zijn. On-

langs is aan het Bouwmaat Eigen Merk 

het epoxyvoegmiddel toegevoegd. Dit 

twee-componentenvoegmiddel past niet 

alleen uitstekend bij de eisen en wensen 

van moderne woonconsumenten, maar 

ook bij een slimmere en efficiëntere 

manier van werken. 

Slimmer werken met
epoxyvoegmiddel
Door te werken met epoxyvoegmid-

del ervaar je de vele voordelen van 

dit product. Zo is het niet alleen als 

voegmiddel maar ook als lijm voor het 

tegelen te gebruiken, in het bijzonder 

bij het verlijmen van mozaïek. Je kunt 

dus na het lijmen in één keer door met 

het voegen, wat bij andere tegellijmen 

en voegmiddelen meer tijd kost. Ook de 

kleurechtheid van de epoxyvoeg is een 

groot voordeel. Het product is volledig 

kleurvast, waar bij het mengen van 

bijvoorbeeld cementvoegmiddel de kleur 

al kan variëren als je een klein beetje 

minder water gebruikt. Nu kun je dus 

zorgeloos een dag later doorgaan met 

voegen als aan het eind van de werkdag 

een gedeelte van de vloer of wand nog 

niet gedaan is: de kleur van de voeg 

blijft altijd hetzelfde.

Het epoxyvoegmiddel is daarnaast vol-

ledig waterdicht, stof- en schimmelvrij 

en geschikt voor diverse soorten tegels 

en mozaïek. Hierdoor is het bijvoor-

beeld ook erg geschikt voor ruimtes die 

intensief gebruikt worden: de keuken, 

het toilet, etc. Het is zelfs geschikt voor 

binnen- en buitenruimtes: ook balkons, 

het terras of zelfs een zwembad kunnen 

met epoxyvoeg worden gevoegd. Ideaal 

dus als je veel verschillende klussen 

uitvoert! Het Bouwmaat Eigen Merk 

epoxyvoegmid del is standaard be-

schikbaar in vier kleuren (wit, zilvergrijs, 

grijs en antraciet) maar ook in 12 extra 

bestelbare kleuren, waardoor je voor di-

verse tegelsoorten en -kleuren de juiste 

keuze kunt maken.

SNELLER,
SLIMMER EN
SCHONER! 
VOEGEN MET EPOXYVOEGMIDDEL



STAP 1
Open de emmer: je ziet bovenop een zakje met katalysator liggen, verwerkings-

instructies en de pasta zelf. Maak met een troffel een kuiltje en giet de volledige inhoud 

van het zakje met de katalysator op de pasta. Roer het geheel langzaam en goed door 

met de troffel en een (accu)boormachine voorzien van mengspindel. Zorg dat alle pasta 

goed gemixt wordt met de katalysator! 

STAP 2
Breng na het mengen het epoxyvoegmiddel aan op het betegelde oppervlak waarvan 

de voegen droog zijn. Doe dit met behulp van een rubberen voegspaan. Verwijder het 

overtollige voegmiddel. Na verwerking op een tegelvloer is het epoxyvoegmiddel na 

enkele uren beloopbaar.

24 ALLES 

STAPPENPLAN   
BOUWMAAT EIGEN MERK
EPOXYVOEGMIDDEL VERWERKEN

1

2
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STAP 3
Reinig het geheel vervolgens met een 

vochtig wit voegvilt. Maak hierbij draai-

ende bewegingen over het betegelde 

oppervlak en maak gebruik van ruim vol-

doende (schoon) water. Het is belangrijk 

hier altijd een wit voegvilt of witte spons 

voor te gebruiken! Maak het voegvilt en 

de spons regelmatig goed schoon of 

wissel ze.

STAP 4
Reinig een tweede keer met de wat 

hardere Sweepex spons.

STAP 5
Na 24 uur reinig je eventueel het 

betegelde oppervlak nogmaals met de 

Bouwmaat epoxyreiniger. Zo verwijder 

je mogelijk aanwezig filmlaagjes. Breng 

de reiniger wederom aan met het witte 

voegvilt. Laat het 15-30 minuten inwer-

ken en wrijf er daarna met het voegvilt 

over. Spoel na met schoon water en 

maak dit direct schoon met een

droge doek. 

www.bouwmaat.nl/alles
Bekijk de video

3

4

5

Gebruik je het epoxyvoegmiddel 
buiten? Na drie dagen is de voeg 
volledig waterdicht. Verwerk 
het dus niet onder regenachtige 
omstandigheden.
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Het is misschien wel de ergste nachtmerrie van elke vakman: 
een geschil met een klant. Als je er samen niet uitkomt, volgt 
een langdurig en kostbaar traject met juridische stappen, waar 
je uiteraard niet op zit te wachten. Als lid van de VLOK, de 
branchevereniging voor klussenbedrijven en vakmensen, ben 
je er zeker van dat je geholpen wordt in dit soort situaties. Hoe 
werkt dit precies en welke voordelen zijn er nog meer voor jou als 
vakman bij een VLOK-lidmaatschap?

ERKENNING EN 
ZEKERHEID
ALS VLOK-LID ZIT JE ALTIJD GOED!
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randeerd, de zogeheten nakomingsga-

rantie. Hierdoor is een consument altijd 

verzekerd dat hij zijn geld krijgt, maar jij 

als vakman ook wanneer de uitspraak in 

jouw voordeel uitvalt! Wel zo belangrijk, 

want bij rechterlijke uitspraken moet 

je vaak zelf achter je geld aan, zonder 

enige garantie dat je dat ook krijgt.

 

Topkwaliteit in werk én
in bedrijfsvoering
Dankzij de nakomingsgarantie en de 

tweezijdige algemene voorwaarden, 

weet een klant dus dat jij een erkend, 

kwaliteitsbedrijf hebt. Maar VLOK-leden 

kennen nog veel meer voordeel. Zo kun 

je regelmatig trainingen en workshops 

volgen, meegaan op studiereis, krijg 

je korting op producten of diensten en 

ontvang je standaard het blad Klusvisie. 

De VLOK praat je regelmatig bij over 

ontwikkelingen die jouw bedrijfsvoering 

beïnvloeden, zoals de AVG (Algemene 

verordening gegevensbescherming) die 

in mei 2018 inging. Wanneer jouw profiel 

op Kluswebsite staat, ben je als VLOK-

lid ook goed zichtbaar en maak je dus 

kans op meer aanvragen. 

Hoe word je lid van de VLOK?
Elke vakman of -vrouw kan lid worden 

van de VLOK, zolang je maar een aan-

sprakelijkheidsverzekering en rechtsbij-

standsverzekering hebt. Via de VLOK 

kun je deze ook aanvragen, specifiek 

gericht op jouw beroepsgroep. Je 

betaalt eenmalig inschrijfgeld en jaarlijks 

contributie. 

Unieke nakomingsgarantie
Erkend worden als een kwaliteitsbedrijf 

door consumentenorganisaties, dat is 

in een notendop het allerbelangrijkste 

wat de VLOK voor jou betekent. Hoe 

werkt dat precies? De VLOK kent de 

zogeheten tweezijdige algemene voor-

waarden. Die zijn door marktorganisaties 

opgesteld en worden erkend door de 

Consumentenbond en Vereniging Eigen 

Huis (VEH). Dat betekent dat als een 

consument jou als vakman kiest voor 

een klus en er onverhoopt een geschil 

ontstaat, jullie belangen evenredig verte-

genwoordigd zijn.

In plaats van naar de rechter te moeten, 

kan een consument naar de onafhanke-

lijke Geschillencommissie Klussenbe-

drijven stappen. De uitspraak van deze 

commissie wordt door de VLOK gega-

Hieronder staan de belangrijkste voordelen van het VLOK-lidmaatschap

nog eens op een rijtje.

• Door consumentenorganisaties erkend als een kwaliteitsbedrijf

• Verzekerd van bijstand in geval van een geschil met een klant dankzij de 

tweeledige algemene voorwaarden en nakomingsgarantie. Geen langdurig 

en moeizaam incassotraject wanneer je recht hebt op geld

• Advies en hulp over bedrijfsvoering: denk aan tijdmanagement, 

privacywetgeving, verzekeringen en arbeidsongeschiktheid

• Groot netwerk: VLOK-leden kunnen bij elkaar terecht voor advies of tips en 

voeren samen ook klussen uit die ze in hun eentje niet direct kunnen klaren

• Mogelijkheid tot volgen van trainingen en workshops en meegaan met 

studiereizen. Je ontvangt het vakblad “Klusvisie” t.w.v. € 55,-

• Alleen voor Bouwmaat-klanten: € 50,- korting van de VLOK op je 

inschrijfgeld van €125,- en een voucher van € 75,- (van Bouwmaat): je krijgt 

het inschrijfgeld dus in feite terug!

VOORDELEN VAN HET 
VLOK-LIDMAATSCHAP

KENNIS

ADVIES

NETWERK
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Stuken is een mooie klus, maar wel ook arbeidsintensief. Zeker wanneer je boven je hoofd werkt, ver-
lang je wellicht wel eens naar een oplossing waardoor je makkelijker, sneller en veiliger kunt werken. 
Altrex ontwikkelde samen met Boeve Afbouw speciale stukadoorsplatforms. Hiermee creëer je eenvou-
dig een zeer lichte stukadoorstafel die onder andere in hoogte verstelbaar is en eenvoudig te verplaat-
sen. Door deze slimme innovatie wordt het stuken op hoogte een stuk prettiger! 

SNELLER, EFFICIËNTER
EN GEZONDER WERKEN   
MET DE ALTREX STUKADOORSTAFEL 
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Tijd en energie besparen
Voor het smeren of spuiten van plafonds 

of wanden wordt er veel gewerkt op 

stalen bokken. Je weet waarschijnlijk uit 

eigen ervaring, dat deze bokken soms 

zwaar en log kunnen zijn. Omdat je een 

beperkt oppervlakte tot je beschikking 

hebt, moet je ze bovendien regelmatig 

verplaatsen. Zeker wanneer je grotere 

ruimten smeert, kost je dat de nodige 

tijd en energie terwijl je natuurlijk het 

liefst zoveel mogelijk meters maakt.

Oplossing gericht op de praktijk
Is er geen slimme oplossing voor dit 

alles? Dat dacht ook Martijn Boeve, 

eigenaar van Boeve Afbouw. Hij klopte 

aan bij leverancier van klimoplossin-

gen Altrex. Samen kwamen ze tot een 

speciale stukadoorstafel. Deze werd 

samengesteld uit al bestaande stei-

gercomponenten, die vervolgens zijn 

aangepast om de stukadoor optimaal 

te bedienen. Met zijn handige frames, 

lichtgewicht Fiber-Deck® platformen en 

opspindelbare wielen springt de tafel 

subliem in op de dagelijkse stukadoor-

spraktijk. Binnen een mum van tijd heb 

je namelijk een stukadoorstafel staan 

waarmee je een groot oppervlak bereikt, 

die makkelijk te verrijden is en die je 

bovendien in hoogte kunt verstellen!

Naam:   
Martijn Boeve
Bedrijf:  
Boeve Afbouw
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Meer bewegingsvrijheid
Wanneer je op een bok werkt, sta je op 

één plaats en heb je bijna geen bewe-

gingsvrijheid. Dankzij de Fiber-Deck® 

platformen van de Altrex stukadoorstafel 

heb je dit wel. Het platform is zeer stevig 

en geeft je veel ruimte om te lopen. 

Hierdoor werk je een stuk prettiger en 

veiliger. Bovendien bestrijk je een groter 

oppervlak, waardoor je het platform 

veel minder vaak moet verplaatsen. Zo 

besteed je de beschikbare tijd daadwer-

kelijk aan het stucwerk. 

Licht in gebruik
De Fiber-Deck® platformen zijn daar-

naast zeer licht (30% minder zwaar dan 

houten platformen). Dat betekent sneller 

opbouwen, makkelijker verplaatsen 

maar ook minder zwaar tillen. Wanneer 

je in een kantoorpand op de bovenste 

verdieping moet werken, heeft dit zo 

zijn voordelen. Maar ook wanneer je het 

platform uit je bus haalt, is het natuurlijk 

erg prettig dat hij minder zwaar is.

Verstelbaar voor ideale
werkhouding
De speciale stukadoorstafel heeft op-

spindelbare wielen die in hoogte ver-

stelbaar zijn. Dit zorgt er in de eerste 

plaats voor dat je hem zeer makkelijk 

kunt verplaatsen. De wielen zijn voor-

zien van stevige maar simpel te bedie-

nen remmen. De gele steigerbumpers 

voorkomen beschadigingen wanneer 

je eventueel tijdens het verplaatsen het 

stucwerk raakt.

Naast het verstellen van de wielen kun 

je er uiteraard ook voor kiezen om het 

platform iets hoger of lager op het frame 

te leggen. Dit geeft de mogelijkheid om 

op de perfecte hoogte te stuken. Tijdens 

een klus moet je soms boven je hoofd 

of juist gebogen werken. Je bent in feite 

afhankelijk van de situatie, maar nu be-

paal jij dus je eigen ideale werkhouding. 

Hierdoor werk je een stuk prettiger

en gezonder. 
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Eenvoudig te vervoeren
De Altrex stukadoorstafel is makkelijk 

op te bouwen waardoor je snel aan het 

werk kan. Ook het demonteren is zo 

gedaan. Hierdoor wordt het verplaatsen 

naar een andere ruimte erg eenvoudig. 

Het heeft ook zo zijn voordelen tijdens 

het vervoer. De afzonderlijke onderdelen 

nemen namelijk weinig ruimte in. Hier-

door is het geheel beter te vervoeren en 

houd jij meer ruimte over in je bus. 

Nooit meer zonder
Het idee voor de Altrex stukadoorstafel 

is ontstaan vanuit de uitdagingen die de 

stukadoor in de praktijk dagelijks tegen-

komt. Dat merk je tijdens het gebruik. 

De jongens op de werkvloer van initia-

tiefnemer Boeve Afbouw willen bijvoor-

beeld al nooit meer zonder. Dat is niet 

zo gek als je alle voordelen nog eens op 

een rijtje zet. De tafel is eenvoudig te 

vervoeren, op te zetten en te verplaat-

sen. Hierdoor heb jij meer tijd voor het 

echte stucwerk. Daar heb je bovendien 

meer ruimte voor en je doet het in de 

door jouw gewenste werkhouding. Ide-

aal toch? Zo werk je sneller, efficiënter 

en gezonder!  



WIT GELAKTE PLINTEN
BIJ BOUWMAAT
MUURPLINT BLOK CUBIC WIT GRENEN 119 X 15 MM X 244 CM 
MUURPLINT BLOK WIT GRENEN 94 X 12 MM X 244 CM

Verkrijgbaar in jouw Bouwmaat vestiging en op www.bouwmaat.nl

• Te combineren met elke vloer
• RAL 9010 zijdeglans
• Bevestigen met montagekit



Eind 2024 zijn asbestdaken definitief verboden
in Nederland. Dit werd eind 2018 bekend 
toen de Tweede Kamer hiervoor een 
wetsvoorstel aannam. 

ASBESTDAKEN
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FEITEN & CIJFERS
RENOVATIE

Inspectie SZW trof eind vorig 
jaar vier bouwvakkers aan 
die zonder vergunning op 

een bouwplaats werkten en 
er ook “woonden”. De boete 
voor de opdrachtgever? Per 

illegale werknemer...

Elk jaar wordt in de Nederlandse bouw- en 
sloopsector voor 25 Megaton aan afval 

geproduceerd. 

€ 8.000.-

2.1

DE TOP 3

Een Amerikaans gezin dat 
in 2018 de badkamer liet 
renoveren, trof een briefje 

van 23 jaar oud aan tijdens 
het werk. De boodschap:

De renovatie van paleis Huis ten Bosch is 
bijna afgerond. Koning Willem-Alexander en 

zijn gezin wonen er sinds begin 2019. De 
uiteindelijke kosten voor de renovatie: € 63 

miljoen, waar eerst € 35 miljoen was geschat.

van uitgevoerde activiteiten door 
klusbedrijven in 2018 wordt gevormd 
door: timmerwerkzaamheden (22%), 

onderhoud/renovatie (18%) en 
aanbouw/uitbouw van een serre (13%).

In 2018 hebben meer 
consumenten (12,5%) 
hun badkamer (of on-
derdelen hiervan) laten 
renoveren vergeleken 
met 2017 (9,2%). 

De verduurzamings-
opgave in de huursec-
tor bedraagt liefst 2,1 
miljoen huurwoningen. 
Deze moeten voor 
2050 energieneutraal 
en gasloos worden 
gemaakt. 

Als u dit leest, bent 
u de badkamer aan 
het renoveren. Wat is 
er mis met hoe wij dit 

gedaan hebben?”

MILJOEN

25 MEGATON

MUURPLINT BLOK CUBIC WIT GRENEN 119 X 15 MM X 244 CM 
MUURPLINT BLOK WIT GRENEN 94 X 12 MM X 244 CM



Bart: “Planning is 
echt essentieel, dat 
bepaalt alles in het 
bouwproces.”
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Twee vakmannen praten samen aan de koffietafel van Bouwmaat 
over hun vak. Dit keer nodigen we twee disciplines uit: Bart ten 
Bosch, zelfstandig bouwer in met name renovatieprojecten en 
Remco Kulk, actief in de elektrotechniek. Bij Bouwmaat XL in 
Leiden wisselen ze van gedachten over duurzaamheid, service en 
veranderingen in het vakgebied.

Beide mannen zitten al jaren in het vak. 

Bart werkt nu zo’n 18 jaar als zelfstandi-

ge en voert met name klussen uit in de 

renovatie. Voor zijn tijd als zzp’er werkte 

hij in de burgerlijke bouw en monumentale 

bouw en in de nieuwbouw waar hij veel 

keukens en badkamers plaatste. De reno-

vatie bleef toch trekken: “Hiervoor deed 

ik veel repeterend werk, maar dit is veel 

afwisselender. Niks is hetzelfde en het is 

altijd leuk om zelf oplossingen te beden-

ken.” Remco is zes jaar zelfstandig en zit 

al 22 jaar in het vak. Hij werkt samen met 

een compagnon en heeft een leerling en 

een zelfstandig monteur in dienst. Met 

zijn installatiebedrijf is hij alleen actief in 

de renovatie, zowel in de woningbouw als 

utiliteit. 

Drukke tijden 
Zowel Bart als Remco merken dat er mo-

menteel veel werk op hen afkomt. Bart: 

“Verhuizen is lastig, mensen verkopen hun 

huis voor veel geld maar moeten ook duur 

terugkopen. Daarom kiezen ze voor een 

aanbouw of een uitbouw. Een kamertje 

 Naam: 

 Bedrijf:    

Bart ten Bosch

Bart de Bouwer

 Naam: 

 Bedrijf:    

Remco Kulk

Kulk Elektrotechniek



dat bij een slaapkamer wordt getrokken 

omdat de kinderen het huis uit zijn of de 

keuken die bij de woonkamer wordt ge-

haald, dat soort verbouwingen komen 

vaak voorbij.” 

Remco vult aan met zijn ervaringen: 

“Wat ook heel erg speelt, is dat Neder-

landse woningen van het gas af moeten. 

Daar moet je je echt in gaan verdiepen. 

Maar je hebt ook de zonnepanelen waar 

je wat vanaf moet weten. Elektrische 

opladers, glasvezelkabels. Je moet van 

alles wat weten en dat lijkt wel steeds 

sneller te gaan.”

Stap voor stap verduurzamen
De mannen beginnen al snel over duur-

zaamheid te praten. Speelt de vraag 

naar energiezuinige woningen al heel 

erg bij hun klanten? Remco: “Het staat 

nog wel echt in de kinderschoenen, het 

is ook niet zomaar een kwestie van we 

leggen even wat zonnepanelen neer. Je 

moet je huis isoleren, je moet het ven-

tileren, alleen daar wordt niet over na-

gedacht.” Bart herkent dit en geeft aan 

dat hij klanten stap voor stap helpt om 

te verduurzamen. “Wat ik veel verzorg 

is vloerisolatie. Je hebt al complete sys-

temen die je in je eentje kunt leggen en 

waarmee je een hoge isolatiewaarde 

haalt. Maar dan heb je nog verwarming 

en stroom. Voordat mensen aan ver-

duurzaming beginnen, is het verstandig 

dat er een plan gemaakt wordt waarin 

stap voor stap wordt gekeken wat haal-

baar is. Alleen zo pak je het goed aan!”

Samenwerking in het
bouwproces
Hoewel Bart en Remco nog niet heb-

ben samengewerkt, is hun beeld over 

de wisselwerking tussen een bouwer en 

een installateur hetzelfde. Remco legt  

uit: “Meestal maakt de aannemer de 

planning. Daar past de rest zich op 

aan. Ik heb verbouwingen meegemaakt 

waarbij de klant zelf de planning regel-

de, daar kwam niks van terecht. Je moet 

gewoon meteen iemand als Bart heb-

ben die alles regelt en zorgt dat de stu-

kadoor, de schilder en de elektricien er 

op tijd zijn.” Bart knikt instemmend: “Als 

ik bijvoorbeeld een wand neerzet en ik 

bel hem te laat, dan staat de wand ver-

volgens drie weken open voordat het 

elektrawerk wordt aangesloten. Terwijl 

hij al dicht had kunnen zijn en volledig 

gesausd. Planning is echt essentieel, 

dat bepaalt hoe goed het bouwproces 

daadwerkelijk verloopt.”

Blijven groeien
Welke ontwikkelingen zien Bart en Rem-

co in hun vakgebied? Bart: “Als ik kijk 

naar de bouw dan zijn snelbouwsyste-

men helemaal hot. Ik zag laatst op de 

Bouwbeurs een simpele oplossing voor 

een uitbouw waarbij je bepaalde instru-

menten zoals een heipaal of beton-

pomp niet meer nodig hebt. Dit is ook 

bij Bouwmaat te krijgen, dus dat ga ik 

zeker gebruiken!” Remco ziet veel ge-

beuren in de installatietechniek. “Zon-

nepanelen zijn nu relatief normaal, maar 

ook daar zijn weer ontwikkelingen in. Of 

domotica, al kent dat veel verschillende 

categorieën. Je hebt varianten waarbij 

alles computergestuurd is en je een ex-

tra kast in je meterkast krijgt. Alleen is 

dat pas rendabel bij een installatie van 

een ton. Maar ook hele kleine oplossin-

gen zoals apparaatjes waarmee je met je 

smartphone je verlichting kunt bedienen. 

Je moet het gewoon allemaal bijhou-

den en erin doorgroeien. Want jij moet 

het tenslotte ook kunnen uitleggen aan 

je klant.” 

Remco: “Je moet van alles wat weten en dat 
lijkt wel steeds sneller te gaan.”
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STAP 1
Renovatie 
Wil je bestaande kitvoegen vernieuwen? Snij dan eerst zorgvuldig de oorspronkelijke kit 

weg met een Stanley uitschuifmes. Lastig te bereiken en verwijderen restanten haal je 

weg met Zwaluw Sili-Kill.

STAP 2
Schoonmaken
Na het voegen ontstaat er vaak een cementsluier op de tegels. Deze aanslag is te 

verwijderen met  een speciale cementsluierverwijderaar. Ontvet en reinig de tegels 

vervolgens met Zwaluw Cleaner.

STAP 3
Voorbereidingen afkitten bad
Als er een bad is geïnstalleerd, ontvet je deze eerst goed met Zwaluw Cleaner. Vul het 

bad daarna volledig met water. Nu kun je starten met kitten. 

STAP 4
Professionele kit en spuitmond
Gebruik voor een perfect eindresultaat de professionele Hercuseal Building & Sanitary 

210 kit van Den Braven. Deze neutrale siliconenkit bevat geen weekmakers en is 

speciaal ontwikkeld voor het duurzaam en elastisch afdichten van voegen. De kit is 

water- en schimmelbestendig en daarom zeer geschikt voor in de badkamer. De kit 

geeft geen randzonevervuiling en vlekvorming bij natuursteen.

Het gebruik van een primer is in de meeste situaties niet nodig, hier bespaar je tijd 

mee. Snijd de spuitmond op de juiste breedte af: hierbij geldt als regel dat de breedte 

overeenkomt met de breedte van de voeg.

AFKITTEN
VAN EEN
BADKAMER
EEN HANDIG STAPPENPLAN
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Het afkitten van een badkamer lijkt eenvoudig, toch zijn er een 
aantal zaken waarmee je rekening moet houden om een goed 
en blijvend resultaat te leveren. Door dit handige stappenplan 
te volgen, kom je tot de beste kitafwerking van een badkamer!



STAP 5
Afkitten
Krijg eerst gevoel voor de kit door deze aan te brengen op een stukje karton. Houd voor 

het beste resultaat het pistool onder een hoek van 45° op de kitvoeg. Hierdoor wordt de 

kit onderin de voeg geperst. Let goed op dat de kit contact maakt met de twee zijden 

van de voeg. Breng de kitvoeg afwaterend aan en vul de voeg volledig.

STAP 6
Afwerken
Bevochtig de voegoppervlakte en naastliggende ondergronden met Zwaluw 

Mixed Finisher. Werk de kitvoeg binnen enkele minuten af met een Zwaluw houten 

afwerkspatel. Deze werken heel handig en hebben een lange levensduur. Vermijd het 

gebruik van ronde tools, want die geven holle kitvoegen en die vervuilen en schimmelen 

sneller.

STAP 7
Uitharden en schoonmaken
Zodra de kit is aangebracht en afgewerkt, moet de kit nog 24 uur uitharden. Laat een 

bad gedurende die tijd nog met water gevuld. Maak tenslotte de oppervlakken schoon 

met water om de Zwaluw Mixed Finisher te verwijderen. 

Altijd schone kitvoegen houden? Ventileer de badkamer 
dan goed en gebruik bij het schoonmaken van de 
kitvoegen handwarm water met neutrale zeep. Het gebruik 
van andere middelen tast de schimmelwerende werking 
van de kit aan en de kitvoegen zullen hierdoor verkleuren.
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www.bouwmaat.nl/alles
Bekijk de video



BUITEN

AANSLUITVOEGEN
DILATATIE  
VOEGEN

Geschilderd hout Kunststof PVC Hard Metalen Natuursteen
Beton

(Primer geadviseerd)
Glas

Poedercoatings
(Hechting vooraf testen)

In gevels

Hercuseal Superior Outdoor 130 • •

Hercuseal Building and Sanitary 210 • • • • • • • • •

Hercuseal Superior All Sealer 420 • • • • • • • •

Zwaluw Acryl Exterior+ • •

Zwaluw Sillicone-NO • • • • • • •

Zwaluw Hybri-Seal 2PS • • • • • • • •

Zwaluw Hybrifix 302 • • • • • • • •

Zwaluw All-In-One

Bouwmaat Bouw & Sanitair • • • • • • •

Perfect resultaat | Beste keus       Geschikt alternatief 

NADEN EN KIEREN IN EN RONDOM HET DAKVLAK
Bitumineuze dakbedekking Dakranden Schoorstenen Lichtkoepels Dakdoorvoeringen Waterafvoeren Loodslabben Binnenspouwblad Randstroken 

Shell Tixophalte Wet Seal & Fix • • • • • • • • •

Zwaluw Tixoplast afdichtingskit & lijm

BRANDWERENDE DOORVOEREN
INTERNE AFDICHTING DOORVOEREN BINNEN EN BUITEN DILATATIEVOEGEN

Beton-beton Beton-hout Beton-gipsplaat Brandwerend plaatmateriaal Kozijnen Natuursteen Dilatatie afdichting Kozijnen Brandwerend glas

Nullifire FS701 Brandwerende Acrylaatkit • • • • • •

Nullifire FS703 Brandwerende Siliconenkit • • •

KITWIJZER
VOOR ELKE TOEPASSING
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BINNEN

AANSLUITVOEGEN
DILATATIE 
VOEGEN

NADEN EN KIEREN

Direct overschilderbaar, geschikt 
voor niet-vochtige ruimtes

Trap en wand

Kozijn en  
muur/  

vensterbank  
en muur

“Scheuren in muren
(oppervlak)”

Vochtige ruimtes
Naden dakbeschot

Rondom vensterbanken, 
raam- en deurkozijnen

Naden tussen binnen- 
wanden en plafond

Glad Korrelig Tegels Kunststoffen Metalen Natuursteen

Hercuseal Superior Indoor 110 • • • • • •

Hercuseal Crackle Free 120 • • • • • •

Hercuseal Seal & Paint

Hercuseal Superior Outdoor 130 • • • • • •

Hercuseal Building and Sanitary 210 • • • • • • •

Hercuseal Superior All Sealer 420 • • • • • • •

Zwaluw Acryl-W • • • • •

Zwaluw Acryl Anti Crack • • • • • •

Zwaluw Wet On Wet • • • • • • •

Zwaluw Stuc-O-Seal • • •

Zwaluw Acryl Exterior+ • • • • • •

Zwaluw Sillicone-NO • • • •

Zwaluw Hybri-Seal 2PS • • • • • •

Zwaluw All-In-One

Bouwmaat Acrylaatkit • • • • •

Bouwmaat Bouw & Sanitair • • • •

BEGLAZING
OPPERVLAK     KOZIJN TYPE OVERSCHILDEREN - VERVEN GLASSOORT

Binnen beglazing 
+ enkelglas 

> 0,6 m2

Enkel + dubbelglas 
oppervlak  
> 0,6 m2

Hout Metaal Beton Alkydhars Acrylaat-dispersie
Alkydhars & 

dispersie
Niet overschil-

deren

Enkel glas Dubbel glas Gelaagd glas
“Self cleaning 

glas”
Inbraakwerend

Zijkant Kopse kant Zijkant Kopse kant Zijkant Kopse kant

Hercuseal Building and Sanitary 210 • • • • • • • • • • • • •

Hercuseal All Paint Glazing 410 • • • • • • • • • • • • • • • • •

Zwaluw Sillicone-NO • • • • • • • • •

Zwaluw Hybriseal 2PS • • • • • • • • • • • • • • • •

Bouwmaat Bouw & Sanitair • • • • • • • • •



BUITEN

AANSLUITVOEGEN
DILATATIE  
VOEGEN

Geschilderd hout Kunststof PVC Hard Metalen Natuursteen
Beton

(Primer geadviseerd)
Glas

Poedercoatings
(Hechting vooraf testen)

In gevels

Hercuseal Superior Outdoor 130 • •

Hercuseal Building and Sanitary 210 • • • • • • • • •

Hercuseal Superior All Sealer 420 • • • • • • • •

Zwaluw Acryl Exterior+ • •

Zwaluw Sillicone-NO • • • • • • •

Zwaluw Hybri-Seal 2PS • • • • • • • •

Zwaluw Hybrifix 302 • • • • • • • •

Zwaluw All-In-One

Bouwmaat Bouw & Sanitair • • • • • • •

NADEN EN KIEREN IN EN RONDOM HET DAKVLAK
Bitumineuze dakbedekking Dakranden Schoorstenen Lichtkoepels Dakdoorvoeringen Waterafvoeren Loodslabben Binnenspouwblad Randstroken 

Shell Tixophalte Wet Seal & Fix • • • • • • • • •

Zwaluw Tixoplast afdichtingskit & lijm

BRANDWERENDE DOORVOEREN
INTERNE AFDICHTING DOORVOEREN BINNEN EN BUITEN DILATATIEVOEGEN

Beton-beton Beton-hout Beton-gipsplaat Brandwerend plaatmateriaal Kozijnen Natuursteen Dilatatie afdichting Kozijnen Brandwerend glas

Nullifire FS701 Brandwerende Acrylaatkit • • • • • •

Nullifire FS703 Brandwerende Siliconenkit • • •
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BINNEN

AANSLUITVOEGEN
DILATATIE 
VOEGEN

NADEN EN KIEREN

Direct overschilderbaar, geschikt 
voor niet-vochtige ruimtes

Trap en wand

Kozijn en  
muur/  

vensterbank  
en muur

“Scheuren in muren
(oppervlak)”

Vochtige ruimtes
Naden dakbeschot

Rondom vensterbanken, 
raam- en deurkozijnen

Naden tussen binnen- 
wanden en plafond

Glad Korrelig Tegels Kunststoffen Metalen Natuursteen

Hercuseal Superior Indoor 110 • • • • • •

Hercuseal Crackle Free 120 • • • • • •

Hercuseal Seal & Paint

Hercuseal Superior Outdoor 130 • • • • • •

Hercuseal Building and Sanitary 210 • • • • • • •

Hercuseal Superior All Sealer 420 • • • • • • •

Zwaluw Acryl-W • • • • •

Zwaluw Acryl Anti Crack • • • • • •

Zwaluw Wet On Wet • • • • • • •

Zwaluw Stuc-O-Seal • • •

Zwaluw Acryl Exterior+ • • • • • •

Zwaluw Sillicone-NO • • • •

Zwaluw Hybri-Seal 2PS • • • • • •

Zwaluw All-In-One

Bouwmaat Acrylaatkit • • • • •

Bouwmaat Bouw & Sanitair • • • •

BEGLAZING
OPPERVLAK     KOZIJN TYPE OVERSCHILDEREN - VERVEN GLASSOORT

Binnen beglazing 
+ enkelglas 

> 0,6 m2

Enkel + dubbelglas 
oppervlak  
> 0,6 m2

Hout Metaal Beton Alkydhars Acrylaat-dispersie
Alkydhars & 

dispersie
Niet overschil-

deren

Enkel glas Dubbel glas Gelaagd glas
“Self cleaning 

glas”
Inbraakwerend

Zijkant Kopse kant Zijkant Kopse kant Zijkant Kopse kant

Hercuseal Building and Sanitary 210 • • • • • • • • • • • • •

Hercuseal All Paint Glazing 410 • • • • • • • • • • • • • • • • •

Zwaluw Sillicone-NO • • • • • • • • •

Zwaluw Hybriseal 2PS • • • • • • • • • • • • • • • •

Bouwmaat Bouw & Sanitair • • • • • • • • •
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SNEL EN STOFVRIJ 
AAN HET WERK
MET DE FESTOOL VECTURO OSC 18



Makkelijk werken
De machine heeft een compacte 18V lithium ion accu en een EC-TEC motor waardoor 

een maximaal vermogen is gegarandeerd. Dit betekent dus snoerloos werken met vol-

ledige bewegingsvrijheid en voldoende kracht voor zelfs de zwaarste toepassingen. Het 

ontwerp is slank, inclusief de accu weegt het apparaat slechts 1,6 kg. Jeffrey vertelt: 

“Je kunt er lekker mee werken, ook als je boven je hoofd bezig bent. De machine ligt 

prettig in de hand, je hebt een stevige grip en hij is goed in evenwicht. Door het design 

is het ook nog eens een mooi apparaat.”
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 Naam: 

 Bedrijf:   
Jeffrey Rozendaal

Rozendaal bouw- & timmerbedrijf

Een oscillerende multitool mag eigenlijk in geen enkele gereed-
schapskist ontbreken. Door zijn snelle trillende bewegingen en  
vele accessoires is het namelijk een echte alleskunner die je helpt 
bij het zagen, schrapen, slijpen, schuren en polijsten van moeilijk 
bereikbare delen. Festool is al negentig jaar leverancier van hoog-
waardig elektrisch gereedschap. Onlangs brachten zij met hun 
VECTURO OSC 18 een nieuwe ultramoderne multitool op de markt. 
Jeffrey Rozendaal, eigenaar van Rozendaal bouw- & timmerbedrijf 
uit Alkmaar, probeerde hem uit en kan al niet meer zonder. 
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Minimale trillingen 
De VECTURO OSC 18 heeft een oscil-

latiehoek van 2°/2° (links/rechts) waarbij 

je zou verwachten dat dit flinke trillingen 

aan je hand doorgeeft. Doordat de mo-

tor en behuizing door middel van elas-

tische dempingselementen van elkaar 

ontkoppeld zijn, is dit echter niet zo. “Hij 

heeft veel kracht en trilt als een wilde, 

maar dat doet hij echt alleen op de zaag. 

Op het handvat voel je helemaal niks. 

Dat werkt erg prettig. Wat ik ook fijn vind 

is dat het toerental aan de hand van een 

simpele druk op de knop traploos aan te 

passen is.”

Razendsnel wisselen 
Het grote voordeel van een multitool is 

natuurlijk dat je dankzij de verschillen-

de opzetstukken niet van gereedschap 

hoeft te wisselen. Hierdoor kun je sneller 

werken. Op de Festool VECTURO OSC 

18 is een groot aantal accessoires te 

monteren. Zo zijn er verschillende zaag-

bladen voor het maken van inkepingen, 

uitsnijdingen in hout en paszagen van 

plinten, schrapers voor het verwijderen 

van bijvoorbeeld tegellijm en driehoeki-

ge schuurplateaus voor vlakke delen en 

moeilijke hoeken. Het wisselen van deze 

accessoires blijkt kinderspel. “De machi-

ne beschikt over een snelspansysteem 

met StarlockMax-gereedschapopname. 

Hiermee kun je echt razendsnel zaagjes 

verwisselen. Je klikt ze er heel makkelijk 

op en je ontkoppelt ook erg eenvoudig. 

Dit alles zonder extra gereedschap, 

enorm makkelijk en supersnel.” 

Eenvoudig stofvrij werken
Festool staat erom bekend dat ze stofvrij 

werken belangrijk vinden. De VECTURO 

OSC 18 komt dan ook met een OSC-AV 

afzuigaccessoire. Dit accessoire bevat 

een handige adapter waardoor je hem 

gereedschapsloos kunt bevestigen. 

Door de bajonetsluiting is een Festool 

stofzuiger zoals de CT Cleantec (getest 

door TNO en voorzien van een 8-uurs 

veilig werken certificaat), eenvoudig aan 

te sluiten. Zo kun je volledig stofvrij aan 

de slag. “Ik vind stofverwerking erg be-

langrijk in verband met gezond werken. 

Je wilt dit gewoon voor je eigen gezond-
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heid en voor de mensen in je omge- 

ving. De stofafzuiging van deze machi-

ne monteer je erg eenvoudig en het stof 

wordt perfect afgezogen. Zeker als je 

boven je hoofd werkt, is het fijn als er 

geen stof naar beneden in je gezicht 

valt. Zelfs het haakse hulpstuk is voor-

zien van een geïntegreerde stofafzui-

ging.” 

Goede producten,
uitstekende service 
Jeffrey is al jaren fan van Festool en legt 

uit waarom. “Het zijn kwaliteitsproduc-

ten, je hebt een ruime keuze aan acces- 

soires en die kun je bovendien mooi op- 

bergen in het bekende Festool op-

bergsysteem. Daarnaast is de service  

van Festool ook heel goed. Onderdeel 

van de Festool SERVICE is de mogelijk-

heid om gestolen Festool machines te-

gen een vaste prijs van € 100,- te ver-

vangen. Mijn Festool invalcirkelzaag  

werd ooit gestolen. Binnen een mum 

van tijd had ik een nieuwe. Dat is natuur-

lijk een erg geruststellende gedachte.” 

De VECTURO OSC 18 is inmiddels ook 

een vaste waarde in het assortiment van 

Jeffrey: “Het is een prachtmachine, echt 

een topding. En ook nog eens geleverd 

in de handige Systainer.”  

www.bouwmaat.nl/alles
Bekijk de video



Schilder bedrading
met elektrische verf
Dit is nog eens slim werken! Met deze 

“Electric Paint” van het Londense Bare 

Conductive verf je op nagenoeg elke 

ondergrond elektrische bedrading. 

De dikke, zwarte verf kan elektriciteit 

geleiden als deze droog is. Via een klein 

schakelpaneel wordt de verf opgeladen, 

deze werkt vervolgens als een sensor. 

Raak de verf aan of beweeg er vlakbij en 

er gaat een signaal naar het paneel. Dit 

schakelt vervolgens een lamp of ander 

apparaat in. Het leuke aan deze verf is 

dat je op heel creatieve wijze bedrading 

en schakelaars kan maken, omdat je de 

verf niet per se in een normaal patroon 

hoeft aan te brengen zoals normale 

bedrading. 
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Waarom moeilijk doen als het slimmer en makkelijker kan?! Er 
komen regelmatig innovatieve producten op de markt waarmee 
jij je werk veel sneller of eenvoudiger kunt doen. We hebben weer 
een selectie voor je gemaakt waarmee je absoluut voordeel behaalt 
tijdens je klus.

SLIMME
ARTIKELEN
VOOR DE VAKMAN
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Eenvoudige inbraakbeveiliging
We hebben al vaker geschreven over het 

belang van goed beveiligde woningen. 

Er zijn allerlei manieren om je klant hier-

mee te helpen, maar dit is een wel erg 

effectieve! Met deze Haven Connect 

deurbarricade komt zelfs de sterkste in-

breker niet binnen. Het ziet eruit als een 

klein plankje dat dun genoeg is om ach-

ter je deur te leggen. Er zit een klepje in 

wat omhoog gezet kan worden en waar-

mee de deur wordt tegengehouden als 

deze van buitenaf wordt geforceerd. Dit 

klepje kan zelfs op afstand bediend wor-

den met je smartphone. Het materiaal 

is van militaire kwaliteit en gaat volgens 

testresultaten 25 jaar mee. Je kan de 

Haven Connect met scharnieren in de 

grond vastmaken. Snel gemonteerd, 

veiligheid gegarandeerd!

Verfspuiten zonder afplakken
De “SpeedShield” van Wagner is te bevestigen op traditionele verfspuiten. Hij zorgt er-

voor dat je razendsnel randen en hoeken kunt spuiten, zonder deze nog af te moeten 

plakken. Het wiel aan het uiteinde plaats je op de rand waardoor je snel bijvoorbeeld 

van links naar rechts kunt glijden. Tegelijkertijd beschermt dit de andere rand of het deel 

van de muur waar je niet wil verven. Je werkt er sneller mee doordat je eenvoudiger be-

weegt langs de randen en het scheelt enorm aan tijd om randen af te plakken. Plus de 

kosten voor afplaktape uiteraard. Wanneer je veel met de verfspuit werkt, ga je dit ver-

schil in tijd en kosten op de lange termijn uiteraard heel goed merken! 

Bescherm je knieën
tegen overbelasting
Je knieën hebben het soms zwaar te 

verduren tijdens het werk. Wanneer je 

laag bij de grond werkt, moet je soms 

continu opstaan, verplaatsen en weer 

gehurkt gaan zitten om verder te wer-

ken. Tot nu althans, want met deze knie-

beschermers op wieltjes is dat verleden 

tijd! Je verplaatst je al zittend heel een-

voudig en hoeft niet telkens op te staan 

als je ergens anders wil verder werken. 

De Kneeblades zijn ook nog eens ergo-

nomisch en zacht voor je knieën, wat 

wel zo prettig is. De wieltjes zijn geschikt 

voor de meeste ondergronden zoals 

hout, steen, beton, etc. Zo werk je niet 

alleen prettiger, maar ook nog eens snel-

ler en efficiënter want je kunt meer doen 

in dezelfde tijd. Plus, het is stiekem ook 

wel leuk, zo over de werkvloer ‘rollen’! 
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Als vakman kom je in de dagelijkse praktijk diverse materialen 
tegen die je moet mixen. Tegellijm, beton, plamuur, of mortels, 
hebben allemaal hun specifieke eigenschappen. Collomix is al meer 
dan 40 jaar toonaangevend als het gaat om mengen op de bouw-
plaats. Joris Bogaard is Sales Manager Nederland & België bij deze 
Duitse fabrikant. In de Bouwmaat Utrecht XL geeft hij tips over hoe 
je tot het beste resultaat komt. 

SNEL, MAKKELIJK EN 
KLONTVRIJ WERKEN 
MET COLLOMIX

www.bouwmaat.nl/alles
Bekijk de video
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Ongewenst mengresultaat 
voorkomen
Het lijkt misschien simpel, maar we we-

ten allemaal dat het mixen van materi-

alen niet altijd vlekkeloos verloopt. Je 

materiaal kan klonteren, je hebt last van 

droge materiaalresten op de bodem van 

je emmer, of het is moeilijk verder te ver-

werken. Dit soort ongewenst mengresul-

taat kost de nodige tijd en energie. Het 

kan voor extra kosten zorgen door cor-

rectiewerkzaamheden of misschien zelfs 

bouwschade. Joris: “Het gereedschap 

dat je gebruikt, is vaak doorslaggevend 

voor het resultaat. Zo is het bijvoorbeeld 

van groot belang dat de mengstaaf die je 

gebruikt echt goed past bij het mate- 

riaal dat je verwerkt.”

Voor elk materiaal de juiste 
mengstaaf 
Bij Bouwmaat tref je dan ook een brede 

range Collomix mengstaven aan. Van de 

verschillende typen vind je zowel meng-

staven met een wat kleinere diameter 

die je op je boormachine aansluit en de 

mengstaven voor je elektrische of ac-

cugedreven mengmachines voor gro-

tere hoeveelheden. Zo heb je voor elke 

klus het juiste gereedschap in handen. 

“Neem bijvoorbeeld de MKN-mengstaaf 

die door zijn drievoudige mengvleugel en 

linksdraaiende mengkorf erg geschikt is 

voor het mengen van vloeibare en crè-

mige materialen zoals gipspleister en 

muurverf.”

DLX-mengstaaf voor egaline
Bij Bouwmaat krijgen we in de vestiging-

en regelmatig de vraag hoe je egaline het 

beste kunt mengen. Hier heeft Collomix 

de perfecte oplossing voor. “Speciaal 

hiervoor is de mengstaaf DLX ontwikkeld. 

Deze heeft twee boven elkaar liggende 

turbineschoepen die zorgen voor een 

grondige stroming en daardoor klonter-

vorming tegenaan. De staaf heeft in totaal 

tien vleugels. Hierdoor slaat de staaf tien 

keer tegen je product aan waardoor je 

snel en egaal mengt.”

Snel kunnen wisselen 
Natuurlijk is het ook prettig als je meng-

gereedschap makkelijk en snel kunt ver-

wisselen. De gebruikelijke keilboutbe-

huizingen of het M14-schroefdraad bij 

de overgang naar een mengmachine zijn 

na gebruik vaak moeilijk los te krijgen. 

“Speciaal daarvoor ontwikkelden wij de 

Collomix Hexafix-snelspankoppeling. 

Deze werkt zonder gereedschap, voor 

het uitnemen van je mengstaaf hoef je al-

leen het heft terug te trekken.”

Stofvrij werken
Naast efficiëntie heeft Collomix ook ge-

zond werken hoog in het vaandel staan. 

Bij het gieten van materiaal in poeder-

vorm of bij het begin van het mengpro-

ces, heb je eigenlijk altijd te maken met 

stofontwikkeling. Die kan schadelijk zijn 

voor de gezondheid. “Speciaal daarvoor 

is er de dust.EX. Deze stofafzuiging kun 

je samen met een stofvanger makkelijk 

op elke emmer vastklikken. Met Collomix 

werk je dus niet alleen klontvrij, maar 

ook stofvrij!” 



MENGSTAVEN
WIJZER
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TYPE 
MENGSTAAF

LAK/VERF TEGELLIJM
KANT EN 
KLAAR 

MORTEL

EGALISATIE 
MORTELS

GIPS- 
PLEISTER

EPOXYHARS BETON PLAMUUR DEKVLOER AFDICHTING
DUNBED- 
MORTEL

WK •• •• • •

MK • •• ••

MM •• •

KR • •• •

MKN • ••

LX • ••

DLX •• ••

FM ••

KRK ••



MENGSTAVEN
WIJZER
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TYPE 
MENGSTAAF

LAK/VERF TEGELLIJM
KANT EN 
KLAAR 

MORTEL

EGALISATIE 
MORTELS

GIPS- 
PLEISTER

EPOXYHARS BETON PLAMUUR DEKVLOER AFDICHTING
DUNBED- 
MORTEL

WK •• •• • •

MK • •• ••

MM •• •

KR • •• •

MKN • ••

LX • ••

DLX •• ••

FM ••

KRK ••
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Als vakman kies je soms voor een standaard oplossing bij een klus, 
omdat dit tijd bespaart en wellicht ook een financieel voordeel 
oplevert. Toch zijn er veel situaties waarin je maatwerk wil leveren. 
Bijvoorbeeld omdat de klant speciale wensen heeft, je zelf een gaaf 
project wil opleveren of omdat de bouwtechnische situatie hierom 
vraagt. Bouwmaat heeft hiervoor verschillende slimme maatwerk-
oplossingen waarmee je volledig op maat gemaakt vakwerk aflevert 
én ook nog eens veel tijdwinst boekt! 

SLIMME
MAATWERK-
OPLOSSINGEN

Maatwerkoplossingen en toch sneller 

werken? Vaak lijkt dat niet samen te gaan. 

Je moet immers speciale, tijdrovende be-

werkingen uitvoeren of hebt materialen 

nodig die niet direct leverbaar zijn. Dankzij 

Bouwmaat maatwerk is het mogelijk juist 

tijd te besparen en toch volledig op maat 

gemaakt werk te leveren! Er zijn diver-

se maatwerkoplossingen beschikbaar die 

veel keuzemogelijkheden hebben, zowel 

in de afmetingen, bewerking van de mate-

rialen als bij de levering. www.bouwmaat.nl/alles
Bekijk de video
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SLIMME
MAATWERK-
OPLOSSINGEN

MAATWERKKEUKENS 
Snel en slim bestellen
Via het digitale programma “Studio B”, 

die je zowel op de website als in de 

vestigingen kunt raadplegen, kun je wel 

400 verschillende Bribus maatwerkkeu-

kens bekijken ter oriëntatie. Keuzes zijn 

te maken in het soort keukenblad, de 

handgrepen, kleuren of de elektrische 

apparatuur. Binnen 48 uur ontvang je 

niet alleen een offerte, maar ook nog 

eens een digitale 3D-tekening van je 

keuze. Dat is handig om aan je klant te 

tonen! Wanneer je de keuken bestelt, 

hoef je niet lang te wachten: binnen 15 

werkdagen wordt deze geleverd. Duurt 

het toch langer, dan krijg je 10% korting! 

Mits er niet wordt geleverd op de afge-

sproken dag. De keuken wordt geleverd 

bij jouw Bouwmaat-vestiging. De keuken 

wordt zo geleverd dat je deze direct kan 

afmonteren en je hoeft geen bewerkin-

gen meer uit te voeren. Handig toch! 

PLAAT-OP-MAAT
Plaatwerk voorzien van alle 
bewerkingen
Bij de balie in de vestigingen kun je de 

gewenste maten opgeven van het plaat-

werk dat je wil bestellen. Ook kun je 

aangeven welke bewerkingen je wil laten 

uitvoeren (frezen, gronden). Het digitale 

programma ‘Plaat-op-Maat’ berekent 

vervolgens hoeveel platen je nodig hebt 

voor de klus en hoeveel onderdelen je 

uit één plaat kunt halen. Zo voorkom je 

onnodig zaagverlies! Ook rolt er direct 

een offerte én zaagschema uit het pro-

gramma. Na goedkeuring van de offerte 

wordt het hout machinaal gezaagd door 

Houtgroep Van Drimmelen. Binnen vijf 

werkdagen kun je het kant-en-klare pak-

ket met plaatwerk afhalen bij jouw vesti-

ging of laten bezorgen op je klus. Je kan 

zo dus snel verder werken en voorkomt 

tijdverlies door moeilijke bewerkingen 

van het plaatwerk! 
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VERANDA’S
Als bouwpakket geleverd
Het plaatsen van een veranda is altijd 

maatwerk: elke tuin is uiteraard anders. 

Het bewerken van het hout is een klus 

waar je dan ook veel tijd aan kwijt bent. 

Net als bij het plaatwerk kun je bij de ba-

lie van jouw Bouwmaat-vestiging door-

geven wat de afmetingen moeten zijn, 

inclusief welke bewerkingen je wil laten 

uitvoeren. Dankzij de configurator krijg je 

direct een offerte en een werktekening. 

Het hout wordt binnen 10 werkdagen 

als bouwpakket geleverd, voorzien van 

alle bewerkingen. Zo kun je meteen aan 

de slag met het monteren van de Silva 

Douglas veranda! 

BEWERKTE EN
AFGELAKTE DEUREN 
Voor binnen en buiten
Binnen- en buitendeuren plaatsen en 

voorzien van de juiste bewerkingen is 

een maatwerkoplossing waarbij je ook 

de nodige handelingen moet verrichten. 

Het kiezen van de kleur en eventueel het 

type glas, aflakken, hang- en sluitwerk 

monteren: met de maatwerkoplossing 

van Bouwmaat en Skantrae is dit heel 

eenvoudig. Bijvoorbeeld via de Skantrae 

Augmented Reality App kies je samen 

met je klant de juiste deur uit. Uiteraard 

kan je ook samen met een medewer-

ker de gewenste deur samenstellen in 

de vestiging. Vervolgens wordt de deur 

besteld, waarna alle bewerkingen door 

Skantrae worden uitgevoerd. De deuren 

worden zo compleet mogelijk geleverd, 

wat je veel tijdwinst oplevert. Alles wordt 

voorgefreesd en het hang- en sluitwerk 

krijg je desgewenst meegeleverd. Ook dit 

kan weer bij jouw Bouwmaat-vestiging, 

maar ook op locatie. Voorraadmodellen 

kunnen al binnen een week worden gele-

verd, maatwerk bestellingen vanaf 3 we-

ken. Met deze service kun je de deuren 

eenvoudig monteren en de uitbouw dus 

snel realiseren en helemaal afwerken!
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RAAM- EN DEURKO-
ZIJNCOMBINATIES
Volledig op maat
Wanneer je een uitbouw maakt, komt 

het vaak voor dat je een combinatie van 

een raam- en/of deurkozijn nodig hebt. 

Een tijdrovende klus omdat je ter plekke 

onderdelen op maat moet maken. Dat kan 

sneller en slimmer! Met de ontwerp- en 

rekentool op de website (en in de vestigin-

gen) kun je snel zelf alle maten en vormen 

ingeven die je nodig hebt.

Denk hierbij aan keuze in het soort glas, 

scharnieren, binnen- of buitendraaiende 

ramen, tochtafsluiting en grepen. De tool 

berekent direct een offerte, waarmee je in 

jouw vestiging de kozijnen kunt bestel-

len. Deze worden drielaags gegrond met 

watergedragen verf. Je bestelling heeft 

een levertijd vanaf drie weken en kan ook 

op de klus geleverd worden. En wel zo 

prettig: de garantie is maar liefst 10 jaar!

Informatie over Bouwmaat maatwerk staat 

ook op bouwmaat.nl/maatwerk  

DE BELANGRIJKSTE VOORDELEN
PER MAATWERKOPLOSSING

Service Digitale tool Offerte Levertijd Levering

Keukens Studio B (op website en in 
vestigingen) Binnen 48 uur 15 werkdagen Bij Bouwmaat-vestiging

of op locatie

Plaat-op-Maat Configurator in vestigingen Direct 5 werkdagen Bij Bouwmaat-vestiging
of op locatie

Deuren Skantrae Augmented 
Reality App Direct

Voorraadmodellen 1 week,
Maatwerkbestellingen vanaf 

3 weken

Bij Bouwmaat-vestiging
of op locatie

Veranda’s Configurator in vestigingen Direct Binnen 10 werkdagen Bij Bouwmaat-vestiging
of op locatie

Raam-/deurkozijn
combinaties

Ontwerp- en rekentool op 
website en in vestigingen Direct Vanaf 3 weken Bij Bouwmaat-vestiging

of op locatie
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GADGETS
We hebben al vaker aandacht besteed 

aan het belang van veilige woningen. Dat 

dit nu ook nog leuk kan zijn, bewijst dit 

systeem van Arlo. Het bestaat uit een 

multisensor, sirene en afstandsbediening. 

De sensor detecteert beweging, rook, 

koolmonoxide, maar ook of er bijvoor-

beeld ramen of deuren openstaan. Bij 

verdachte zaken krijg je een melding en 

kun je de sirene af laten gaan. Ook kan 

je er nepgeluiden op afspelen, zoals een 

blaffende hond of tv-geluiden. Inbrekers 

zullen zo wel een blokje om lopen…

 

Meer informatie | www.iphoned.nl

DE NIEUWSTE  
GADGETS  
MAKEN HET WERK 
EENVOUDIGER EN 
OOK LEUKER!  

Als vakman houden we ervan: slimme innovaties die het werk 
eenvoudiger en leuker maken. Welke handige gadgets zijn 
nieuw of komen eraan? Bouwmaat presenteert een mooie 

selectie van nuttige snufjes en mooie gadgets.

ALLES

ALTIJD VEILIG
MET DIT ALLROUND
BEVEILIGINGSSYSTEEM
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GADGETS

Ultieme pauze-gadget voor op de bouwplaats!
Even een bakkie koffie doen in de pauze? Dan is het ook relaxed om er een leuk 

muziekje bij te hebben. Met de Sony GTK-PG10 speaker is dit geen probleem. Hij is 

voorzien van bluetooth zodat je muziek vanaf je smartphone kan streamen en heeft 

een accu die liefst 13 uur meegaat, lang genoeg dus voor jouw werkdag! De speaker 

past ook op een tripod, mocht je de hele bouwplaats willen voorzien van een muziekje! 

Dankzij de geïntegreerde drankhouders kun je tot vier koffiebekers plaatsen, wel zo 

handig voor jou en je maten! De bovenkant is waterdicht, dus een druppel morsen 

vormt geen probleem.

 

Meer informatie | www.sony.co.uk

Je kent het wel. Wil je een inkeping maken op een gipsplaat of er een deel uitsnijden, 

dan moet je eerst met potlood en waterpas aangeven waar deze moet komen. Vervol-

gens leg je deze weg en kun je gaan snijden. Toch een wat omslachtige manier van 

werken. Met de Maximum Drywall Axe doe je dit alles gewoon in één keer met dezelfde 

tool! Deze multitool bevat een meetlint en mes zodat je direct na het meten van de af-

stand ook kunt snijden. En wil je toch nog een potloodmarkering op de plaat aangeven? 

Er past een potlood in de Drywall Axe, dus ook dat kun je in één handeling meenemen. 

Hoezo slimmer werken..!
 
Meer informatie | www.droold.com

De thermosfles die niet lekt
Een bakkie voor onderweg in de bus, lek-

ker! Maar niet altijd even handig, iedereen 

zal wel eens koffie gemorst hebben. Lyd 

is de oplossing, deze thermofles lekt niet. 

In de fles zit een vacuüm mechanisme, 

wat alleen opent als je bovenlip de fles 

raakt. Er komt dus pas vloeistof uit de 

Lyd, als de fles aan je mond is. Zo kom jij 

nooit meer met koffievlekken op je kleding 

bij je volgende klus!
 
Meer informatie | www.kickstarter.com

EFFICIËNT METEN EN SNIJDEN 
MET ÉÉN TOOL



Voordat je tegels gaat leggen, moet je beslissen welke lijmkam je gaat gebruiken. Er is geen standaard 
lijmkam die je voor elke soort tegel kunt gebruiken. Je keuze hangt af van de ondergrond, lijmkeuze, 
de grootte en het type tegel dat je plaatst. Bepaal allereerst welke maat je moet gebruiken en of je 
voor een lijmkam met ronde of vierkante vertanding kiest voordat je met het tegelwerk begint. 

KIES STAP
VOOR STAP 
DE JUISTE LIJMKAM

56 ALLES
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DE BASIS
Voor een goede hechting moet minimaal 

85% van het oppervlak onder de tegel in 

een droge zone (de meeste vloeren) be-

dekt worden. In natte ruimtes (badkamer, 

douches) moet 95% ingesmeerd worden. 

Kies daarom voor een lijmkam die deze 

dekking onder de tegel levert. Een alge-

mene regel is: hoe groter de tegel, hoe 

groter de vertanding. Het is daarom altijd 

beter om een grotere lijmkam te gebruiken 

dan je eigenlijk nodig hebt. Een beetje ex-

tra lijm onder een tegel is prima, niet ge-

noeg lijm onder de tegel is onacceptabel.

Belangrijk
Om zeker te zijn dat je de juiste vertanding 

hebt, controleer je dit door de tegel op de 

gebruikelijke manier te plaatsen, hem om-

hoog te trekken en de achterzijde te bekij-

ken. Er mogen geen lijmrillen zichtbaar zijn 

en de lijm moet zowel de achterkant van 

de tegel als de ondergrond volledig be-

dekken. Is dit niet het geval? Gebruik dan 

een grotere vertanding. 

Opgelet: niet draaien! 
Breng de lijmribbel altijd in een rechte 

lijn aan! Je slaat dan geen lucht op. Ga 

niet draaien en houd een constante 

hoek aan bij het smeren. Als je te veel 

varieert, wordt de lijm ongelijkmatig 

verdeeld. Probeer minimaal een hoek 

van 50 tot 60 graden aan te houden 

om meer lijmhoogte te creëren.

Plaats de tegel in het lijmbed en ‘wel’ 

(schuivende beweging met wat druk) 

deze in de tegengestelde richting van 

je lijmbed. Je duwt de lijmribbels dus 

tegen elkaar aan. Dit zorgt ervoor dat 

je tegel de juiste dekking krijgt. Dubbel 

verlijmen helpt altijd! Een 45 graden 

lijmkam, waarbij de vertanding onder 

een hoek van 45 graden gebogen is, 

zorgt voor een hoger lijmbed en een 

gelijkmatigere hoogte. 



58 ALLES

Mozaïek:
Dit zijn kleine tegels en hiervoor gebruik 

je de kleinste vertanding, de 3 x 3 mm 

lijmkam, om te voorkomen dat de lijm

door de voegen komt. 

Wandtegels:
Voor de meeste wandtegels van 15 x 15 

cm tot 20 x 25 cm gebruik je een vertan-

ding van 6 x 6 mm. Voor grotere tegels 

adviseren we een 8 x 8 mm lijmkam te 

gebruiken. Afhankelijk van de ondergrond 

zijn wandtegels van 30 x 60 cm het beste 

te verlijmen met een vertanding van 

10 x 10 mm.

Vloertegels:
Voor vloertegels tot 50 cm kan je prima 

een 10 x 10 mm vertanding gebruiken. 

Een 12 x 12 mm lijmkam is ideaal voor 

het verlijmen van grote vloertegels van 60 

x 60 cm. Zijn de vloertegels nog groter, 

gebruik dan een kam met vertanding van 

15 x 15 mm. Bij het verwerken van groot-

formaat tegels is het verstandig om de 

tegels dubbel te verlijmen. Dit is belang-

rijk voor de hechting.

BEPAAL DE MAAT 
VAN DE LIJMKAM
De grootte van de tanden en hun onder-

linge afstand bepalen de maat van de 

lijmkam en de hoeveelheid lijm die de 

lijmkam op de ondergrond of tegel ach-

terlaat als je het uitspreidt.

Bouwmaat heeft twee typen RUBI 

tegellijmkammen in het assortiment; de 

vierkante inkeping en de ronde inkeping. 

Voor de bepaling van de maat is er geen 

verschil, ze worden op dezelfde manier 

gemeten. Het eerste getal is de afstand 

tussen de tanden (inkepingen), het twee-

de getal is de diepte van de inkeping. 

Over het algemeen kan je het volgende 

aanhouden:



Dubbel verlijmen: de ‘Buttering 
Floating’-methode
Een specifieke methode om een tegel 

voor 100% te voorzien van lijm, is door 

deze dubbel te verlijmen. Dit heet ook 

wel ‘Buttering Floating’. 

• Voor een perfecte hechting! Bij dubbel 

hardgebakken tegels is het belang-

rijk dat je deze methode toepast 

omdat dit type tegel bijna geen vocht 

opneemt. 

• Je mengt eventuele antikleefstof van 

het bakproces.

• Je zorgt dat stempeling van de tegel 

wordt weggewerkt

De 45 graden lijmkam:
Lijmkammen met de vertanding ge-

bogen onder een hoek van 45 graden 

voorkomen overbelasting van je pols. Je 

hebt daarnaast minder kracht nodig om 

de tegellijm te verdelen. Omdat de kam-

men een schuine vertanding hebben, 

staat de kam recht op de tegel. Hierdoor 

blijft de lijmril over het oppervlak overal 

hetzelfde. Gebruik je het ‘tile level’-sys-

teem, kies dan ook voor een 45-graden 

lijmspaan. Voor tile level-systemen is 

een 4 mm hoogte te adviseren. Heb je 

een 10 x 10 mm vertanding in 45 gra-

den, dan levert dit ongeveer een 5 mm 

lijmril op. Bij een gewone 10 x 10 mm 

vertanding varieert de hoogte tussen de 

3 en 4 mm, afhankelijk van hoek waarin 

je deze kam houdt.

Gebruik je een ronde of vier-
kant getande lijmkam? 
Een 10 mm lijmkam met ronde vertan-

ding en een 8 mm vierkant vertande lijm-

kam zorgen allebei voor een 3 mm dikke 

lijmlaag onder de tegel. Welke keuze 

maak je dan? De verschillende vorm van 

de vertanding bepaalt hoe eenvoudig de 

tegel volledig in de lijmlaag kan worden 

geplaatst. In principe is het eenvoudiger 

om een tegel in een lijmbed te plaatsen 

die met een ronde vertanding is ge-

maakt dan met een vierkante vertanding. 

De lijmrillen die met een vierkante ver-

tanding zijn gemaakt, hebben de neiging 

om aan weerszijden in te ‘storten’ wan-

neer je de tegel in het lijmbed plaatst. 

Door de tegel in het bed van vierkante 

rillen te duwen, worden de ruggen als 

het ware vanaf de bovenkant van de ril 

omgevouwen en vervolgens verspreid. 

Een ronde vertanding spreidt de lijm 

uit wanneer een tegel in het bed wordt 

geplaatst. Door een tegel in het bed met 

ronde rillen te duwen, breidt de lijmril 

zich vanaf de bodem uit met daarbij 

minder kans op luchtinsluiting.

Persoonlijke voorkeuren
Je persoonlijke voorkeur helpt ook om te 

bepalen welke specifieke lijmkam je wilt 

gebruiken. Dat geldt ook voor het advies 

van de lijmfabrikant. Raadpleeg dit als 

je twijfelt over de vloer en de gekozen 

lijm. 

59




	0222019 BOUW [ALLES2_P01_P02]
	0222019 BOUW [ALLES2_P03]
	0222019 BOUW [ALLES2_P04_P07]
	0222019 BOUW [ALLES2_P08_P11]
	0222019 BOUW [ALLES2_P12_P13]
	0222019 BOUW [ALLES2_P14_P17]
	0222019 BOUW [ALLES2_P18_P19]
	0222019 BOUW [ALLES2_P20_P21]
	0222019 BOUW [ALLES2_P22_P25]
	0222019 BOUW [ALLES2_P26_P27]
	0222019 BOUW [ALLES2_P28_P31]
	0222019 BOUW [ALLES2_P32_P33]
	0222019 BOUW [ALLES2_P34_P35]
	0222019 BOUW [ALLES2_P36_P39]
	0222019 BOUW [ALLES2_P40_P43]
	0222019 BOUW [ALLES2_P44_P45]
	0222019 BOUW [ALLES2_P46_P49]
	0222019 BOUW [ALLES2_P50_P53]
	0222019 BOUW [ALLES2_P54_P55]
	0222019 BOUW [ALLES2_P56_P58]
	0222019 BOUW [ALLES2_P59_P60]

