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Renovatie start met 
het juiste gereedschap 

www.festool.nl

Gereedschap voor het beste resultaat. 

Het maken van het beste gereedschap voor de professional. 
Dit is het vakmanschap van Festool. Niets meer. Niets minder.

Festool kent de wensen en behoeften van de vakman als geen ander. Bij stoffi ge 
renovatiewerkzaamheden is de keuze voor het juiste gereedschap van groot belang. 
Van het verwijderen van oude coating en het vlakfrezen van beton tot het op maat 
doorslijpen van tegels en mengen van zware materialen. Met de machines van Festool 
wordt iedere renovatieklus stofvrij, snel en eenvoudig afgerond. En door de unieke 
voordelen van Festool SERVICE all-inclusive wordt uw investering beschermd en 
een lage cost of ownership gegarandeerd.

Ontdek nu de oplossingen van Festool voor al uw renovatiewerkzaamheden op 
www.festool.nl/renovatie.

A
L
L
E

S
 uitgave 1 jaargang 3 | 2018

B
O

U
W

M
A

A
T.N

L

1662017 BOUW [ALLES_COVER_OMSLAG].indd   1 15-01-18   16:13



MEER WETEN?    KIJK OP BOUWMAAT.NL 59MEER WETEN?    KIJK OP BOUWMAAT.NL

asbest zijn uiteraard niet toegestaan. De 

acceptatie wordt in drie delen uitgevoerd. 

De eerste controle gebeurt door de 

chauffeur. Vervolgens wordt de container 

hier op de weegbrug gezet en wordt van 

bovenaf de inhoud bekeken. Als laatste 

wordt bij de sorteerinstallatie nogmaals 

gekeken naar de inhoud, waarna deze 

wordt gestort.” 

Deelstromen recyclen

Rob vervolgt: “In de afvalsorteerinstallatie 

wordt alles mechanisch gescheiden. De 

deelstromen die hier uitkomen, bestaan 

uit materialen zoals hout, schoon puin, 

metalen (ferro en non-ferro) en kunststof-

fen. Hergebruik staat hierbij centraal. Zo 

worden van het kunststof bijvoorbeeld 

prullenbakken gemaakt. Een groot deel 

van het bouw- en sloopafval bestaat 

uit puin, wat weer in de wegenindustrie 

wordt ingezet. Het hout, 30% van al het 

afval wat bij GP Groot binnenkomt, wordt 

door de spaanplaatindustrie hergebruikt. 

Het is dus mogelijk dat je het hout wat je 

in de afvalcontainer gooit, in de toekomst 

nog eens koopt bij Bouwmaat!” 

Slim omgaan met afval

Rens: “Hoe kan je als vakman zelf nog 

slimmer omgaan met het afval dat je pro-

duceert tijdens een klus?” “Een container 

met bouw- en sloopafval wordt vaak  

ingezet als er verschillende materialen 

afgevoerd moeten worden”, beantwoordt 

Rob. Bouwmaat heeft containers die je 

kunt huren voor aparte materiaalsoorten, 

zoals schoon puin, tuinafval of hout. Deze 

zijn lager geprijsd dan een container voor 

gemengd afval. Vaak wordt uit gemak  

een afvalcontainer voor bouw- en sloop-

afval besteld voor een klus. Door afval  

gescheiden af te voeren, bespaar je geld 

en het is nog goed voor het milieu ook!” 

bouwmaat.nl
Bekijk de video

Houd warmte binnen en geluid buiten!

Acht hele goede redenen
voor Easycell isolatie
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isoleert buiten-... ... en binnengeluid...isoleert warmte... ... en kou

Anti-ongedierte brandwerend mileuvriendelijk... ... en bespaart veel

www.easycell.nl

dak

vloer en plafond

(binnen)muur

Easycell is een brandveilige, thermische en akoestische isolatie voor dak,
muur en plafond. Easycell heeft een super rendement! Niet voor niks wordt Easycell steeds meer 

gebruikt in de professionele bouw. Kijk voor meer info op easycell.nl.
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Colofon

Voor openingstijden van onze vestigingen zie www.bouwmaat.nl. Wijzigingen in prijs en model voorbe-

houden, evenals zet- en drukfouten. Bouwmaat is FSC® gecertificeerd met logo licentienummer FSC 

C022354 voor het verkopen van FSC producten en PEFC gecertificeerd voor het verkopen van PEFC 

producten. De producten zijn herkenbaar aan het logo bij het betreffende product. Naast het vertrouwd 

contant en met pin betalen, is het nu ook mogelijk om in de vestiging te betalen met uw creditcard.
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Veen/Simone van der Vlist/Martijn Schimmel/Elly van Wijngaarden/Sacha Thielsch, ONLINE Danique van 

Leek/Harmke van Meijl/Stephan Kwakernaak, FILM & FOTOGRAFIE René Eenhoorn/Giesbers Commu-

nicatiegroep/Thijs Hoefnagels, DRUKKERIJ Revon
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Een magazine vol inspiratie, handige producten,  
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Beste lezer,

De bouwbranche is weer goed in beweging en  
ontwikkeling, dat geldt ook voor Bouwmaat. Voor je ligt 
de eerste ALLES van 2018. Ook met deze ALLES blijven 
wij je inspireren, informeren en op de hoogte houden van 
de laatste ontwikkelingen. Dit doen we vanaf nu ook met 
Alles.bouwmaat.nl, het platform waar alles samenkomt! 
Fotoreportages, interviews, how-to-video’s, blogs,  
stappenplannen etc. vind je hier terug. 

Dit magazine heeft een duurzaam karakter en is tevens 
een bewaarexemplaar. Alle onderwerpen die de revue 
passeren, gaan onder meer over duurzaamheid. Geen 
geitenwollensokken-verhalen en wereldverbeteraar- 
dingen, wel verhaallijnen over producten, leveranciers en 
werkwijzen die vandaag de dag bijdragen aan een betere 
wereld. Zaken waar je als vakman dagelijks mee in aanra-
king komt, zonder het in de gaten te hebben. Wij nemen 
jou daar graag in mee.

Zo isoleren we met Knauf MW34, kijken we naar duur-
zame verwerking en hergebruik van bouw- en sloopafval 
bij GP Groot en bezoeken we de traditionele houtzagerij 
Molen Het Jonge Schaap. Ook geven we een kozijn  
een tweede leven met Polyfilla Pro en gaan we  
samen met een klant naar Van Drimmelen,  
leverancier van hout uit verantwoorde  
bosbouw die net als Bouwmaat PEFC-  
en FSC®-gecertificeerd is. 

Verder lees je meer over het leggen van  
Uponor elektrische vloerverwarming,  
adviseren wij over energie besparen  
en buitenverf, lichten we de Grohe Red  
toe en zoomen we in op de  
Daalderop boilers en BAYO.S  
schroeffundering. 

Wij wensen je veel lees- en kijkplezier  
en nemen jouw feedback graag ter harte.  
Mis je iets of heb je tips? Laat het ons 
weten via klantenservice@bouwmaat.nl.

Rob Klifman 
Algemeen Directeur 

DE KOKEND 
WATER-
KRAAN  

DUURZAME  
HOUTREPARATIE

36
BOUWMAAT 
ADVISEERT

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

Bekijk de video

Houd warmte binnen en geluid buiten!

Acht hele goede redenen
voor Easycell isolatie
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De toepassing van vloerverwarming bij nieuwbouw en renovatie  
wordt steeds populairder, zowel als hoofd- als bijverwarming. Door  
de gelijkmatige warmteverdeling in de woonruimte voelt dit bij een 
lagere luchttemperatuur aangenaam aan. Het verwarmingswater hoeft 
hierdoor minder verwarmd te worden, wat een energiebesparing tot  
15% kan opleveren. Daarnaast is de vloer natuurlijk lekker warm! 

Bij verwarming via radiatoren vindt er luchtcirculatie plaats en dus beweging van stof.  

Door de stralingswarmte van vloerverwarming verspreidt stof zich langzaam, wat gunstig  

is voor mensen met allergieproblemen. Bij gebruik als hoofdverwarming zijn er in goed  

geïsoleerde woningen geen radiatoren meer nodig. Voor maximale effectiviteit is het  

verstandig om ongeveer 40% van het vloeroppervlak vrij te houden. In minder goed  

geïsoleerde woningen is ondersteuning van bijverwarming, zoals een radiator, nood- 

zakelijk. Bouwmaat heeft diverse Uponor vloerverwarmingsoplossingen in het  

assortiment. We zetten er een aantal op een rijtje.

VLOER- EN WAND- 
VERWARMING  
IN ALLE RUIMTES VAN UPONOR

4

bouwmaat.nl
Bekijk de video

ALLES 
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Uponor Tecto
Uponor Tecto is een noppenplaatsysteem dat in de vloerconstructie wordt 

gemonteerd. Hierover komt een zandcementen of een vloeibare (anhydriet) 

dekvloer te liggen. Afhankelijk van de vereiste belastbaarheid is er een keuze 

tussen de ND 30-2 (30 mm warmte- en contactgeluidisolatie) of ND 11 (11 mm 

warmte-isolatie) Tecto noppenplaat. Door de afmeting van 1.450 x 850 mm 

kan een plaat snel door één persoon geïnstalleerd worden. De noppenplaat 

wordt eenvoudig overlappend op de noppen van de aangrenzende elementen 

gedrukt. Dit zorgt voor een exacte en zekere verbinding. De leidingen worden 

tussen de noppen in geplaatst, waardoor de onderlinge afstand hiertussen 

overal even groot is. Daarbij is het Uponor Tecto noppensysteem zeer goed 

belastbaar. UPONOR TECTO

UPONOR MINITEC

UPONOR WAND

UPONOR COMFORT E

Uponor Minitec
Dit opbouwnoppensysteem heeft een zeer lage hoogte van ongeveer 1 cm 

en is zeer geschikt voor renovatietoepassingen. De noppenplaat kan eenvoudig 

op de bestaande dekvloer, houten ondergrond of tegels worden gelegd. Door 

de kleefklaag op de achterzijde van de plaat wordt de plaat aan de ondergrond 

gefixeerd en verschuift hij niet bij het aanbrengen van de Uponor Minitec 

Comfort Pipe kunststofleidingen. De gietvloer wordt tot net boven de noppen 

aangebracht, zodat er een montagehoogte van slechts 15 mm (bij harde 

ondervloer als beton, dekvloer of plavuizen) ontstaat. Als het geheel droog is, 

kan direct de vloerbedekking worden gelegd. Doordat de leidingen vrijwel 

direct contact hebben met de topvloer heeft deze een korte opwarmtijd en 

daardoor een snelle regeling bij een lage CV-watertemperatuur. Dit zorgt voor 

een laag energiegebruik.

Uponor Wandverwarming
Deze vorm van verwarming kan zowel in nat- en in droogbouw worden 

geïnstalleerd en is geschikt voor nieuwbouw en renovatie. In de natbouw- 

versie worden de verwarmingsslangen met het Uponor Fix systeem direct op 

de wand aangebracht. De droogbouwsystemen bestaan uit panelen die snel 

kunnen worden aangebracht. Zowel de nat- als droogbouwsystemen kunnen 

desgewenst afgewerkt worden met wandtegels en stucwerk.

Uponor Comfort E - elektrische vloerverwarming
Dit systeem is perfect voor toepassingen bij renovatie en nieuwbouw en 

geschikt voor onder andere tegels, laminaat, parket of vinyl vloerbedekking 

bij een droge en natte vloeropbouw. De zeer vlak opgenaaide kabelmat laat 

zich gemakkelijk installeren en reageert snel. Binnen enkele minuten is de vloer 

comfortabel warm. Doordat het materiaal ook erg vlak is, slechts 3 mm dik, 

past het perfect onder tegels.

De Comfort E versie, beschermd door aluminiumfolie, is slechts 2 mm dik en 

zeer geschikt voor plaatsing onder laminaat, parket of vinyl vloerbedekking. 

In combinatie met de Uponor isolatieplaten hieronder wordt het loopgeluid 

verminderd en energie bespaard. Dit levert een warmteopbrengst van  

140 W/m2. Het is eenvoudig te plaatsen en te monteren. Het stappenplan  

legt dit uit.
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STAP 3
Meet allereerst de weerstand van de mat d.m.v. een multimeter door en  
vul die op het garantieformulier in. Er mag tolerantie van 10% zijn tussen  
de meting en weerstandswaarde die op de bijgeleverde sticker staat.

STAP 1
Zorg dat de grond schoon is. Bepaal de plaats waar de inbouwdoos en  
ruimtethermostaat dienen te komen. Plaats die op een hoogte van ca. 1,5 meter  
zodat die eenvoudig bedienbaar is. Zorg voor twee leidingen; één voor de vloer-
sensor-/afstandkabel en één voor de verwarmingskabel. De mantelbuis dient 
gelijk te komen met de bovenzijde van de isolatieplaat. Deze zal in de bestaande 
vloer ingehakt dienen te worden. Plaats vervolgens de Uponor isolatieplaten.

STAP 2
Bereid de plaats waar de mantelbuis 
van de vloer-/ afstandsensor komt, 
voor. Breng de vloer-/ afstand- 
sensorkabel door de buis naar  
de inbouwdoos. 

1

3

Bepaal de plaats van vloerverwarming en meet de ruimte nauwkeurig  

op zodat je de juiste afmetingen van de mat kan aanschaffen. Leg de  

mat niet onder meubels en andere objecten die tot op de vloer zijn  

afgesloten.

STAPPENPLAN 
INSTALLATIE 
UPONOR COMFORT 
E - ALUMINIUMFOLIE

2

6 ALLES 
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STAP 5
Controleer, nadat de mat geheel is  
neergelegd, de weerstand opnieuw  
en noteer die op het garantieformulier.  
Plak de bijgeleverde sticker in het  
Uponor Comfort E montage- en  
overdrachtsprotocol.

STAP 6
Monteer vervolgens de aansluitkabel en vloer-/ afstandsensorkabel op de  
ruimtethermostaat. Controleer de werking van de Comfort E Aluminium mat  
door de thermostaat in te stellen.

STAP 4
Rol vervolgens de mat uit en zorg dat die 60 mm uit de wanden geplaatst  
wordt. Knip voor richtingsveranderingen de aluminiumfolie van de verwarmings-
mat in met een schaar. Let op! Daarbij mag de verwarmingskabel niet worden 
doorgeknipt of beschadigd. Zorg ervoor dat de delen van de mat niet tegen  
elkaar aan  gelegd worden. Aard de matdelen door ze met de meegeleverde 
aluminiumtape met elkaar te verbinden. 

STAP 7
Leg tenslotte het laminaat, parket of  
vinyl direct op de verwarmingsmatten.  
Hierbij is het verstandig om een  
laminaatplank onder de voeten/knieën  
te leggen om zo de druk op de  
verwarmingsmat te verminderen. 

4

6

7

5
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GADGETS
Licht in het donker
Wanneer je in ruimtes met weinig (dag)licht 

moet werken, is goed licht wenselijk.  

Speciaal hiervoor is de Solight SolarPuff 

Lantaarn ontwikkeld: een uitvouwbare,  

waterdichte lantaarn met ledverlichting  

die tot wel twaalf uur volledig kan branden  

wanneer deze volledig is opgeladen.  

De lamp bestaat uit een zonnepaneel en 

is daardoor onderhoudsvrij. De lantaarn 

laadt zichzelf met zonlicht en kan door het 

meeneemformaat voor allerlei toepassingen 

ingezet worden. Bovendien kun je kiezen  

uit drie lichtstanden: helder, extra helder  

en flitslicht.

Meer informatie | www.solight-design.com

DE NIEUWSTE  
APPARATEN  
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 gadgets.

ALLES 
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GADGETS

Douchen in stijl
HYDRAO heeft een waterdouche met  

geïntegreerde ledlampjes en een water- 

managementsysteem. De kleur verandert  

naarmate er meer water wordt verbruikt.  

De waterstroom zorgt zelf voor de energie- 

opwekking. Een batterij is dus niet nodig! Door  

de Bluetooth-verbinding kun je het waterverbruik 

bijhouden via de HYDRAO Smart Shower app. Zo 

kan duurzaam douchen ook nog eens leuk zijn!

Meer informatie | www.hydrao.com

Stil lawaai
Je oren beschermen zonder jezelf af te 

sluiten van de omgeving? Dat kan met de 

3M™ PELTOR™ ProTac™ III Headset. 

Deze communicatieradio is uitgerust met 

Bluetooth en een VOX-functie. De headset 

voldoet in functie en ontwerp aan de  

Europese richtlijnen en is beschermd 

tegen vocht en zweet, zowel aan de  

binnen- en buitenkant. De hands free 

functie laat de gebruiker inkomende 

oproepen via DECT of mobiele telefoon 

aannemen. Snel, simpel en draadloos 

communiceren in lawaaierige  

omstandigheden… Het kan!

Meer informatie | www.solutions.3m.com

Een veilig mes
Geen schaar of mesje bij de hand? Dan 

komt Nimble van pas! Deze scherpe, maar 

veilige vingerhoed kan alles snijden. Ideaal 

voor het openen van lastige verpakkingen, 

dozen, enveloppen en meer. Het messen-

profiel is veilig, bij uitschieten gebeuren er 

geen ongelukken. Of je nu thuis bent, op 

het werk of onderweg, Nimble kan overal 

mee naartoe.

Meer informatie | www.version22.com

ALTIJD   
BIJ DE HAND

DUURZAAM
DOUCHEN

IS LEUK...
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MET DE MW 34 ALU PLUS  
VAN KNAUF INSULATION

BESPAAR 
ENERGIE

10 ALLES
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BESPAAR TIJD MET 
METALEN PROFIELEN

Na-isolatie voor hellende 
daken
Via ongeïsoleerde hellende daken 

van bestaande woningen gaat veel 

warmte verloren. Door deze daken te 

isoleren, verbetert het wooncomfort 

en bespaart de bewoner energie. Niet 

alleen in de winter werkt de isolatie 

gunstig en houdt het de kou tegen. 

Ook ‘s zomers heeft het isolatie- 

materiaal effect doordat het de  

warmte langer buiten houdt. Voor 

renovatiewerkzaamheden heeft  

Knauf Insulation een isolatiesysteem 

ontwikkeld dat door de vakman  

snel en eenvoudig te installeren is. 

Er wordt hierbij gewerkt met rechte, 

maatvaste metalen profielen waar-

achter het MW 34 Alu Plus isolatie-

materiaal geplaatst wordt. Hierbij hoef 

je de isolatie niet vast te nieten. Door 

de combinatie met de speciaal ont-

wikkelde RT Alu Plus Tape ontstaat er 

een geïsoleerd en luchtdicht geheel.

Prettige verwerking 
MW 34 Alu Plus is vervaardigd uit 

hoogwaardige minerale vezels die 

specifiek geselecteerd zijn op hun 

stevigheid en flexibiliteit. De vezel-

structuur levert perfecte aansluitingen 

waarmee je thermische lekken en  

ongewenste luchtstromen voorkomt. 

De minerale wol is aan één zijde 

bekleed met een dampremmende, 

luchtdichte en zeer stootvaste PET/

PE Alu-bekleding. De MW 34 Alu 

Plus is gemaakt van 80% gerecycled 

materiaal en voorzien van ECOSE® 

Technology. Dit is gebaseerd op een 

formaldehyde-vrij bindmiddel. Bij 

de productie hiervan is 70% minder 

energie nodig. Dankzij de ECOSE® 

Technology is het materiaal vriende-

lijk voor huid en handen. Het irriteert 

niet en geeft geen geur of stof af. 

Dat maakt het prettig te snijden en te 

verwerken, zelfs op moeilijk bereik-

bare plaatsen of rondom leidingwerk 

in wanden en plafonds. Daarbij is het 

licht en compact verpakt, waardoor 

een rol eenvoudig naar de zolder is  

te vervoeren. 

• Metaal is lichter dan hout en maatvast.

• Geen exact zaagwerk nodig.

•  Geen houten regelwerk, dus veel minder schroefwerk. De metalen staanders 

blijven los in de U-profielen staan, zodat de isolatie snel te plaatsen is.

• Vastnieten van de isolatie is niet nodig.

Boodschappenlijstje:

•  Isolatiemateriaal MW 34 Alu Plus  

met PET/PE-bekleding

• RT Alu Plus tape

• Metalen Knauf UD 28/27 U-profielen

• Metalen Knauf CD 60x27 profielen

• Knauf gipsplaten

• Schroeven

• Hercuseal Superior All Sealer 420

• Kitspuit

bouwmaat.nl
Bekijk de video

“  Door ECOSE® Technology is het materiaal  
vriendelijk voor huid en handen’’

1662017 BOUW [ALLES_P10_13].indd   2 15-01-18   15:46



STAP 1
TAPE PLAKKEN EN U-PROFIELEN EROP SCHROEVEN

Bepaal waar de RT Alu Plus Tape op de gordingen wordt geplakt. Houd achter de 

profielen rekening met de isolatiedikte van +10 mm. Verwijder de helft van de tape-folie 

en plak de RT Alu Plus Tape voor de helft op de gordingen en ook op de muur op de 

plaats waar de gipsbeplating na realisatie eindigt. Monteer de metalen Knauf UD28/27 

profielen op het reeds geplakte deel van de tape tegen de gordingen aan de bovenzij-

de, onderzijde en muurzijde. Zorg ervoor dat de voorste rand van de tape en de rand 

van het U-profiel precies op elkaar vallen. Lijn de U-profielen tegen de gordingen en de 

zijmuren goed uit, zodat je met de gipsplaten een mooi vlakke afwerklaag kunt maken.

STAP 2
STAANDERS EN ISOLATIE PLAATSEN
Meet de afstand tussen de gordingen op en zaag de metalen staanders (CD 60*27 

profielen) 10 mm korter af. Hierdoor zijn de staanders eenvoudig te verschuiven. 

Plaats de eerste staander op 300 mm afstand van de zijmuur. Deze afstand is  

gebaseerd op een afwerking met Knauf A-gipsplaten van 600 mm breedte. Pas  

de staanderafstand aan bij een bredere plaat. De staanders hoef je niet aan de 

U-profielen vast te schroeven. Plaats vervolgens alle staanders en snijd het isola-

tiemateriaal op de juiste maat. Schuif daarna de MW 34 Alu Plus platen achter de 

staanders tot het hele vlak dicht is. Pas de plaats van de staander waar nodig aan.

STAP 3
LUCHTDICHT EN DAMPREMMEND MAKEN

Voor een optimaal resultaat en maximale energiebesparing is het belangrijk dat het 

systeem luchtdicht en dampremmend is. Trek daarvoor van de RT Alu Plus Tape 

op de gordingen en muren de bij stap 1 overgebleven helft van de beschermings-

folie af. Plak dit deel van de tape tegen de bekleding van de isolatie. Voor de opti-

male werking van het systeem is het belangrijk om de naden tussen de isolatiepla-

ten af te tapen. Schuif de staanders even opzij om de tape te kunnen plakken!

STAP 4
AFWERKEN

Zet nu de metalen staanders exact op de juiste afstanden zodat je de gipsplaten 

goed kunt monteren. Houd hierbij rekening met de breedte van de gekozen gips-

plaat. Schroef de gipsplaten tegen de staanders met een schroefafstand van  

17 cm. Monteer alle gipsplaten totdat het hele vlak dicht is. Kit de schroefgaten 

en de aansluiting tussen gording en gipsplaat en zijmuren af met de Hercuseal 

Superior All Sealer 420. Je isolatieklus is nu klaar voor oplevering. 

1

2

3

4

STAPPENPLAN 
NA-ISOLATIE 
MET MW34 ALU PLUS

12 ALLES
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FEITEN & CIJFERS
DUURZAAM

Verantwoord hout is te herkennen 
aan het FSC- of PEFC-keurmerk 

of aan het KOMO-keurmerk. 
Het FSC Recycled-label wordt 

toegepast op producten waarvan 
minimaal 85% van het hout 
bestaat uit post-consumer 

gerecycled materiaal.

88% van de corporaties 
wil de woningvoorraad  

verduurzamen. Bijna de helft 
van het budget van deze 

corporaties wordt besteed aan 
duurzame maatregelen (47%). 
De maatregelen hebben dan 
met name betrekking op de 

schil van de woningen (isoleren 
van het dak, de buitengevel 

of de spouw).

WARMTE VERLIES

28%
WONINGEIGENAREN 

heeft in 2016 
een vloer gelegd. 

>30%

80%

KEURMERKEN

205.349
In ruim 205.349 woningen werden in 2015 minimaal twee 

energiebesparende maatregelen getroffen.  
In de gemeente Utrecht nemen particulieren volgens de  

Klimaatmonitor van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
de meeste energiebesparende maatregelen zoals vloer-,  

gevel- of spouwmuurisolatie.

80% VAN DE KANTOREN VOLDOET NOG NIET AAN HET 
ENERGIELABEL C WAT VANAF 2023 VERPLICHT IS

47%
WORDT GEINVESTEERD 

IN DUURZAAMHEID

Via een slecht geïsoleerd dak kan 
tot wel 30% van de warmte uit een 

woning verloren gaan.  

Sinds een aantal jaren is een energie- 
prestatie-coëfficient (EPC) van 1 de norm. 
De huidige EPC voor nieuwbouwwoningen 
ligt op < 0,4. Met de introductie van Bijna 
EnergieNeutrale Gebouwen zal dit getal in  
de toekomst nog lager moeten worden.
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Den Braven produceert hoogwaardige kitten, lijmen, purschuimen en technische 

sprays voor de bouwsector. In het Brabantse Oosterhout is de fabriek gevestigd, 

waar siliconen- en acrylaatkitten worden geproduceerd. Daarnaast heeft Den  

Braven nog 7 andere productielocaties. Hier worden onder andere de Hercuseal 

kitten geproduceerd. Bouwmaat Den Bosch medewerker, Toon Werther, ging  

samen met vakman Matthew van Loon op bezoek. Ze kregen een kijkje in de  

keuken van het productieproces van deze premium kit.

Onder de merknaam Hercuseal produceert Den Braven verschillende premium (lijm)kitten. 

Deze zijn te verdelen in drie soorten: acrylaat-, siliconen- en hybride kitten. Hercuseal is 

gericht op de professionele vakman die alleen maar met het allerbeste wil werken.  

Alle producten kenmerken zich door de hoogste kwaliteit, brede toepasbaarheid,  

hoogste certificering en hoge duurzaamheid. Daarnaast zijn alle producten eenvoudig  

te verwerken waardoor je als vakman veel tijd bespaart bij het afdichten van kitvoegen.

KIJKJE IN DE    
KEUKEN VAN...
DEN BRAVEN

14 ALLES

1662017 BOUW [ALLES_P14_17].indd   1 15-01-18   14:33



SUPERIEUR!
De Hercuseal Superior All Sealer 

420 is in vrijwel alle situaties toe te 

passen. Je gebruikt deze hybride kit 

voor zowel aansluit- als bouwvoe-

gen binnens- en buitenshuis. De kit 

is perfect overschilderbaar met wa-

tergedragen of synthetische verven. 

15MEER WETEN?    KIJK OP BOUWMAAT.NL

CENTRE OF EXCELLENCE 
Kennisdeling en training staan bij Den Braven hoog in het vaandel. Op 

de locatie in Oosterhout heeft het bedrijf dan ook een modern Centre of 

Excellence staan. Hier bevinden zich onder andere een theorielokaal en 

praktijkruimte waar uitleg wordt gegeven over het juiste gebruik van de  

Hercuseal-producten. Het pand zelf draagt bij aan de mate van duur-

zaamheid die Den Braven graag wil uitdragen. Het is gebouwd volgens  

de hoogste luchtdichtheidsklasse (klasse 3) en er wordt duurzame energie  

opgewekt via zonnepanelen en een warmtepomp. 
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De productie van Hercuseal 

Bij binnenkomst in de fabriek vraagt 

Matthew direct: “wat gebeurt hier 

allemaal?”. Ben de Graaf, Account 

Manager Benelux legt uit. 

“Hercuseal wordt in de fabriek van 

Den Braven in drie fasen geprodu-

ceerd. Allereerst worden vaste stoffen 

en vloeistoffen bij elkaar gevoegd in 

een grote kuip van 1.000 liter. Vervol-

gens wordt dit drie kwartier tot een 

uur door een mixer gemengd. Het 

resultaat hiervan is een kant-en-klaar 

product in de vorm van een homo-

gene pasta. Er wordt een monster 

genomen voor de kwaliteitscontrole. 

Tijdens deze controle wordt het 

monster op verschillende aspecten 

getest, zoals de viscositeit, kleur en 

dichtheid van de pasta. Wanneer 

blijkt dat de kit aan alle kwaliteitsas-

pecten voldoet, wordt de kuip in de 

fabriek naar de afvullijn gebracht. In 

de tweede fase van het productiepro-

ces wordt de kuip leeg geperst in de 

kokerverpakking. Na het afvulproces 

gaan de kokers naar de laatste fase: 

de verpakkingsstraat. Hier worden de 

kokers voorzien van de juiste bedruk-

king en van een tuit met clip, waarna 

de kokers volledig automatisch in 

dozen verpakt worden. De kit is dan 

gereed om op transport te gaan rich-

ting Bouwmaat, waar je ze uiteindelijk 

in het schap vindt.”

Verwerking van Hercuseal

“Wat zijn aandachtspunten bij het 

verwerken van de Hercuseal-kit-

ten?”, vraagt Toon. “Afhankelijk van 

de ondergrond waarop je de kit gaat 

KIJKJE IN DE    
KEUKEN VAN...
DEN BRAVEN

16 ALLES

bouwmaat.nl

BEKIJK de VIDEO
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bevestigen, kan ontvetten met een 

cleaner nodig zijn”, antwoord Ben. 

Hetzelfde geldt voor het afwerken van 

de voeg met Mixed Finisher. Dit is bij 

acrylaatkitten niet nodig. Bij het aan-

brengen van de voeg, moet je erop 

letten dat je de tuit van de spuitmond 

schuin afsnijdt, zodat de voeg goed 

wordt gevuld. Een ander aandachts-

punt is dat de afwerking van de voeg, 

zeker bij een siliconenvoeg zoals met 

Hercuseal Building & Sanitary 210, 

afwaterend is. Dit komt de schimmel-

werendheid van het product  

ten goede.” 

De juiste kit voor elke situatie

“De kitten van Hercuseal zijn geschikt 

voor vele toepassingen, zowel binnen 

als buiten en bij nieuwbouw- of 

renovatieprojecten”, vervolgt Ben. 

“De kitten zijn in de meeste situaties 

zonder primer te gebruiken, waardoor 

je tijd bespaart op de klus. Hercuseal 

is perfect overschilderbaar met onder 

andere de verven van Sikkens. De 

uitgebreide kwaliteitscontroles die 

Den Braven uitvoert op de producten, 

zorgen dat je altijd gebruik maakt van 

hoogwaardige, premium producten 

die voorzien zijn van hoge CE-keur-

merken. Zo lever je topkwaliteit aan 

je klanten en profiteer je zelf van de 

eenvoudige verwerking!” 

Bouwmaat is de enige landelijk  

opererende groothandel in  

bouwmaterialen waar Hercuseal  

verkrijgbaar is. In de vestigingen  

of online op www.bouwmaat.nl  

vind je een uitgebreid assortiment  

kitten die geschikt zijn voor vele 

toepassingen. 

17MEER WETEN?    KIJK OP BOUWMAAT.NL
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TOTALE OPLOSSING ZONDER ZAAGVERLIES

PLAAT-OP-MAAT 

18

Bouwmaat levert al sinds jaar en dag plaatmateriaal voor elke klus. Het zagen, 
frezen en gronden van deze platen kan een lastige en tijdrovende klus zijn.  
Op korte termijn biedt Bouwmaat in samenwerking met Van Drimmelen een 
handige service: PLAAT-OP-MAAT. Dit scheelt je als vakman veel tijd en geld. 
Hoe werkt deze service precies?

Goedkoper en duurzamer door minimaal zaagverlies

In de Bouwmaat-vestiging geef je bij de servicebalie de afmetingen op van het materiaal dat je nodig 

hebt. Daarnaast bespreek je of frezen en/of gronden nodig is.

ALLES
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PLAAT-OP-MAAT 

19MEER WETEN?    KIJK OP BOUWMAAT.NL

Indien gewenst, adviseert de medewerker je over het te gebruiken  

product. Bijvoorbeeld Silva MDF Basic Plus, dat zeer geschikt is voor 

binnentoepassingen.

Vervolgens berekent het PLAAT-OP-MAAT programma hoeveel platen  

je nodig hebt voor je klus. Het programma gaat eenvoudig na hoeveel  

er uit één grote plaat te halen valt. Zaagverlies wordt hierdoor gemini- 

maliseerd, omdat je meer delen uit dezelfde plaat haalt. Wat ook nog  

eens duurzaam is.

Het programma maakt gelijk een zaagschema en een offerte voor je aan. 

Als je die hebt goedgekeurd gaat Van Drimmelen voor je aan de slag!
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De gegevens uit de order worden 

digitaal doorgezet naar de zaag- 

machine in de productiehal.  

Daarna wordt alles volgens het goed- 

gekeurde schema gezaagd, gefreesd 

en/of gegrond.

Zo ontstaat een handzaam kant-en- 

klaar pakket met panelen en stroken, 

klaar voor gebruik. Je hoeft het  

alleen op te halen bij de Bouwmaat-

vestiging of af te laten leveren op de 

klus en kan meteen aan de slag met 

bijvoorbeeld de afwerking van een 

kamer of het maken van meubels.

Dus wil je minder tijd kwijt zijn met 

zagen, frezen en gronden? En wil je 

tegelijkertijd verzekerd zijn van een 

perfect resultaat? Informeer dan bij 

een Bouwmaat-vestiging naar wat 

PLAAT-OP-MAAT voor jouw klus  

kan betekenen!

21MEER WETEN?    KIJK OP BOUWMAAT.NL

bouwmaat.nl
Bekijk de video

SNELLER   
DOOR OP MAAT   
GELEVERD MATERIAAL
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22 ALLES 

VERANTWOORD HOUT
DOUGLAS  
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Douglas is de naam van een houtsoort. Dit hout is afkom-

stig van de Douglasspar, die van nature in Noord-Amerika 

voorkomt en later ook naar West-Europa is gehaald. In de 

Europese bossen waar tegenwoordig het Douglas hout 

vandaan komt, wordt voor elke gerooide boom een nieuwe 

geplant. Douglas hout is dan ook duurzaam hout, voorzien 

van het PEFC- keurmerk voor verantwoord bosbeheer. 

Door hiermee te werken, maak je dus gebruik van een 

verantwoord, milieuvriendelijk materiaal. Belangrijk, omdat 

de vraag naar dit soort duurzame materialen stijgt. 

Het kwaliteitsproces

Bij aankomst bij Van Drimmelen (fijn bezaagde planken) 

volgt er eerst een kwaliteitscontrole die o.a. bestaat uit het 

meten van het vochtgehalte. Het vochtgehalte moet tussen 

18-21% zijn. Het Douglas hout heeft een robuuste en stoe-

re uitstraling, maar mag niet te gehavend zijn en moet er 

netjes uitzien.Voor de opslag is het belangrijk dat het hout 

droog blijft. Al het geschaafde hout wordt (al in het land 

van herkomst) in droogkamers kunstmatig gedroogd tot 

een vochtigheidsgraad van +/- 18%. Hierdoor zal het hout 

bij buitentoepassing relatief weinig werking vertonen.

DUURZAAM  
MATERIAAL
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ALS BOUWPAKKET: EFFICIËNT ÉN 
DUURZAAM WERKEN

VERANDA  
Consumenten willen steeds meer genieten van het buitenleven in hun eigen tuin. Dit willen 
ze comfortabel en in stijl doen. Hierdoor neemt de vraag naar op maat gemaakte veran-
da’s toe. Het plaatsen hiervan is een flinke klus waar veel bewerkingen bij komen kijken. 
Met de Silva Douglas veranda is echter veel tijd en geld te besparen. Hoe werkt dit con-
cept precies en welke voordelen biedt het? Onze Bouwmaat-medewerker Viresh  
Ramlal ging samen met vakman Martijn Teunissen langs bij Van Drimmelen, de  
leverancier van ons Douglas hout.

Het maken van een veranda is een klus waarbij je als vakman tegen een aantal uitdagingen aanloopt. Zo kan het zijn 

dat je niet altijd het juiste, specialistische gereedschap bij de hand hebt. Ook ben je er vaak veel tijd aan kwijt door  

de precisiebewerkingen van het hout. Omdat elke tuin anders is, komt er regelmatig maatwerk aan te pas. Door  

gebruik te maken van een maatwerk Silva bouwpakket, wordt het plaatsen van een veranda een stuk eenvoudiger. 

24 ALLES 
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VERANDA  
Silva maatwerk veranda

Van Drimmelen uit Zwijndrecht biedt 

samen met Bouwmaat het Silva 

verandaconcept aan. Een maatwerk 

veranda als bouwpakket. Bij de  

Infobalie van Bouwmaat geef je de 

maten van de veranda door. De  

configurator maakt een duidelijke

werktekening en een offerte.

Nadat je deze hebt goedgekeurd

worden in de productiehal van

Van Drimmelen de kopse bewerkin-

gen en het op maat zagen van het 

hout machinaal uitgevoerd.

Met de innovatieve Hundegger-

machine gebeurt dit tot op de  

millimeter nauwkeurig, waardoor  

alles exact in elkaar past. 

Tijdsbesparing met bouwpakket

Naast veranda’s kunnen onder  

andere ook schuurtjes en carports 

als compleet bouwpakket worden 

geleverd. Het grote voordeel van een 

bouwpakket is de enorme tijdwinst 

die je als vakman behaalt.

25MEER WETEN?    KIJK OP BOUWMAAT.NL

 bouwmaat.nl

BEKIJK de VIDEO
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Hercuseal Superior
All Sealer 420
Dé perfect overschilderbare allround oplossing 
voor binnen en buiten

• Allround universele afdichtingskit
• Uitstekende verwerkingseigenschappen, snelle doorharding
• Uitstekend overschilderbaar met watergedragen en 
 synthetische verven
• Goed UV-, weer-en vochtbestendig
• Sanitair ingesteld
• Geschikt voor binnen en buiten
• Duurzaam blijvend elastisch
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Beitsen of mooi laten vergrijzen?

Niet alleen het gebruiksgemak, ook de kwaliteit van het 

Douglas hout is een groot voordeel voor de vakman. Zo gaat 

deze houtsoort 10-15 jaar mee. De veranda blijft zo langer 

van goede kwaliteit, wat voor de klant natuurlijk prettig is. 

Douglas hout is geschikt om natuurlijk te laten vergrijzen, of 

om met beits te behandelen. Voor extra gemak laat je het 

Douglas hout al zwart gebeitst afleveren. 

INSTRUCTIE 
NODIG?
Voor meer informatie over het  

Douglas hout en de Silva maatwerk  

veranda ga je naar de Infobalie bij  

jouw Bouwmaat-vestiging. 
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Van het sloopwerk tot het erin hangen van de sleutel, een 
vakman wil kwalitatief werk afleveren. Dit geldt ook voor 
Goran Grbic, vakman met precisie. Bij volledige verbou-
wingen heeft hij handig gereedschap nodig, zeker wan-
neer er zaagwerk aan te pas komt. Goran heeft zo zijn 
eigen favoriete gereedschap en deelt dit graag met ons.

DE FAVORIET
VAN… GORAN GRBIC

28

Naam:   Goran Grbic

Bedrijf:  Bouwbedrijf Grbic

Fan van:  Zaagmachines

ALLES

Pietje Precies
Werken met harde materialen vraagt om handig en krachtig gereed-

schap. Goran: “Ik gebruik zoveel mogelijk elektrisch gereedschap.’’  

Voor hem moet gereedschap betrouwbaar, duurzaam en precies zijn.  

“Ik ben echt een Pietje Precies. Ik neem geen genoegen met iets wat  

niet helemaal goed is.’’ De grote Festool Kapex afkortzaag is één van  

zijn favorieten. “Ik kan ermee in de lengte en diepte zagen. En door  

de dubbellijn-laser in de machine zaag ik precies wat ik wil zagen.  

Daarnaast gebruikt hij de zwaardzaag ook vaak. “Het combineert  

de voordelen van een kettingzaag en handcirkelzaag. Ik zaag er  

snel dikke balken mee door. Daarbij is een geleider een handig  

hulpmiddel.”

Goed gereedschap is het halve werk
Voor Goran moet gereedschap ook veilig zijn en lang mee gaan.  

“Als je gaat zagen, dan moet je dat veilig doen anders zaag je je vinger 

eraf. Het idee is wel dat gereedschap lang en goed blijft werken. Ik heb 

al 17 jaar een cirkelzaag die nog steeds werkt zoals op de eerste dag.’’

 “Als het om elektrisch gereedschap gaat, dan moet het gewoon  

duurzaam zijn. Bij accugereedschap moet de accu licht en snel  

genoeg zijn, ik wil het niet steeds moeten opladen.’’ Goran is kritisch,  

als het gereedschap eenmaal aan alle wensen voldoet, dan is de  

keuze makkelijk gemaakt. 
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“ Ik hou niet van lang wachten, meestal  
heb ik het gisteren nodig.’’
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Tim Doeves is molenaar bij molen Het Jonge Schaap in 
Zaandam. “Deze molen is in 2007 gebouwd als replica  
van de originele molen ‘De Jonge Schaap’ die tussen  
1680 en 1942 in Zaandam heeft gedraaid.’’ Vanaf zijn  
tiende is hij al met molens bezig. Tegenwoordig leidt  
hij zelfs nieuwe molenaars op. Alle 365 dagen  
per jaar is de molen open voor publiek, zelfs op  
feestdagen. Voor Tim is de molen zijn lust en leven  
en daar vertelt hij graag over.

De molen draait op vrijwilligers
Molens trekken al jaren een hoop toerisme. Gelukkig bedient  

Tim de molen niet alleen, maar samen met een groep van  

70 vrijwilligers. “Zo zijn er vrijwilligers voor de kassa,  

rondleiders, houtzagers en een onderhoudsploeg.”

De houtzagerij
Het Jonge Schaap is naast een toeristische trekpleister  

ook een werkende houtzagerij. ‘‘Voor meubelmakers,  

MOLENAAR
TIM DOEVES 

30

MOLEN HET 
JONGE SCHAAP

ALLES
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restauratiebedrijven en particulieren zagen we hier hout op maat.  

Het ingekochte hout gooien we dan te water, aan elkaar gebonden  

met een touw. Dat noemen we vlotten. Die vlotten slepen we vervolgens 

naar de molen.’’

Bomen te water
Dit gebeurt bijna bij alle bomen, behalve bij essen.  

“Essen mag je niet wateren, die zaag je direct. Maar eiken en iepen, die 

wateren we minimaal vier tot vijf jaar.’’ De zware stammen hiervan zinken 

af naar de bodem. Dat gebeurt om verschillende redenen, ten goede van 

het hout. Tim: “Als een boom groeit, dan maakt hij groeisuikers aan. Wat 

je wilt, is zo min mogelijk suikers in je hout hebben, want houtwormen zijn 

dol op suikers. Daarbij werkt het hout minder als het uitgewaterd is.’’

Windgedroogd hout
Hout rot op deze manier minder snel en kan makkelijker bewerkt  

worden. “Bomen worden altijd nat gezaagd, want nat hout is veel zachter. 

De planken daarvan slaan we op tussen latten om te drogen. Dan kan  

de wind er lekker doorheen waaien.’’ Tim verkoopt dus windgedroogd 

hout. Een duurzaam proces, want het milieu wordt op deze wijze niet 

onnodig belast.

MOLEN HET 
JONGE SCHAAP
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SCHONE LUCHT MET EEN 
FRAAIE AFWERKING

•   Inbouwventilatoren met mooi vierkant of rond design
•   Kogelgelagerde motor voor gebruik in muur en plafond
•   Afzuigcapaciteit 92 m3/h voor ca. 10m2 ruimtes
•   Ook verkrijgbaar met Timer functie (nalooptijd van 3-20 min)
•   Gemakkelijk aan te sluiten op 100mm buis
•   Geschikt voor: WC, doucheruimte en kleine badkamer
•   5 jaar fabrieksgarantie
•   Vervaardigd uit recyclebaar ABS

PRO-5 PRO-6

NIEUW
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Kozijnen met houtrot zijn prima te herstellen. Hiervoor zijn een aantal hoogwaardige  

producten verkrijgbaar op basis van epoxy of urethaan acrylaat (UA). Beide hebben een 

even lange levensduur. Voor UA geldt dat ze H317-vrij zijn. Dit betekent dat er bij het  

gebruik weinig tot geen kans is op huidirritatie of allergische reacties. Uit de praktijk blijkt 

ook dat in het najaar, bij lage temperaturen, de verf op UA goed droogt. 

Tijdens de herfst en de winter hebben houten kozijnen en deuren  
het zwaar te verduren. Wind, regen en vorst, ze testen het materiaal 
regelmatig op duurzaamheid. Wanneer het weer beter wordt, melden 
veel klanten zich dan ook voor het onderhoud van de buitenboel. Bij 
deze klus merk je regelmatig tijdens het schuren dat er bijvoorbeeld 
delen van het kozijn rot zijn. Moet dit dan direct vervangen worden?  
In veel gevallen is dit zeker niet nodig.

DUURZAME   
HOUTREPARATIE  
MET POLYFILLA PRO PASTA’S
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bouwmaat.nl
Bekijk de video

SCHONE LUCHT MET EEN 
FRAAIE AFWERKING

•   Inbouwventilatoren met mooi vierkant of rond design
•   Kogelgelagerde motor voor gebruik in muur en plafond
•   Afzuigcapaciteit 92 m3/h voor ca. 10m2 ruimtes
•   Ook verkrijgbaar met Timer functie (nalooptijd van 3-20 min)
•   Gemakkelijk aan te sluiten op 100mm buis
•   Geschikt voor: WC, doucheruimte en kleine badkamer
•   5 jaar fabrieksgarantie
•   Vervaardigd uit recyclebaar ABS

PRO-5 PRO-6

NIEUW
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STAP 6
Meng beide componen-
ten tot een 1:1 homo-
geen gekleurde pasta.

DUURZAME   
HOUTREPARATIE  
MET POLYFILLA PRO PASTA’S

STAP 5
Breng Polyfilla Pro 
W340 2K Houtprimer  
op beide delen dun aan 
en laat het minimaal  
10 minuten en maximaal 
2,5 uur intrekken.  
Dep het overtollige 
materiaal op met  
een pluisvrije doek.

STAP 1
Verwijder alle verf ruim 
rondom het te behan-
delen gedeelte met een 
schuurmachine.

STAP 3
Verwijder, het aan- 
getaste hout met  
een frees of zaag.  
Verwijder voor een 
stabiele ondergrond, 
ook een paar centimeter 
gezond hout. Schuur de 
reparatieplek glad en 
maak het goed schoon 
en stofvrij.

STAP 2
Meet het houtvocht- 
percentage (dit mag  
niet hoger zijn dan 
18%).

STAP 4
Zorg voor een nieuw 
stuk hout van gelijk-
waardige kwaliteit. Maak 
deze passend met een 
ruimte tussen de aan-
sluitingen van minimaal 
1 cm. Frees/zaag gelijk-
tijdig een hoek van 45O 

aan de reparatievlakken 
van de deelvervanging.

1662017 BOUW [ALLES_P32_35].indd   3 15-01-18   14:46



35MEER WETEN?    KIJK OP BOUWMAAT.NL

STAP 8

STAP 10

Mes vervolgens de  
overtollige pasta af en 
laat het geheel drogen.

Het kozijn is gereed voor afwerking met Sikkens 
water- of oplosmiddelgedragen verf.

POLYFILLA  
2 COMPONENTEN HOUTREPARATIEPASTA

STAP 7

STAP 9
Laat het geheel vier 
uur drogen. Schuur het 
oppervlak vervolgens 
glad met schuurpapier 
korrel P120. Schuur met 
een schuurmachine met 
stofzak of stofafzuiging.

Breng na het aan- 
branden een volle laag 
gemengde houtre- 
paratiepasta zonder 
luchtinsluiting aan. Doe 
dit dusdanig dat na het 
plaatsen van het deel, 
de naad volledig gevuld 
is en er een minimale 
naad van 5 mm aan de 
langshoutdelen en 10 
mm aan de kopshout- 
aansluitingen ontstaat.

Type Basis
Materiaal 

diepte 
(mm)

Deelver-
vanging

Droogtijd Plamuren
Schuur-

baar
Modelleren Lamineren Primeren

Dunne 
lagen

Binnen - 
Buiten

2-in-1 
koker

W350
Urethaan 
Acrylaat

0-10 - 30 minuten • +++++ ++ - W340* • • -

W360
Urethaan 
Acrylaat

5-20 - 2 uur - +++++ +++ • W340 - • •

W370
Urethaan 
Acrylaat

5-50 • 4 uur - +++++ ++++ • W340 - • -

*scheuren, uitgefreesde noesten en kwasten 
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BOUWMAAT ADVISEERT

BUITENVERF 

Lichte kleuren verf nemen minder 

warmte op dan donkere kleuren. 

Hierdoor bladdert de verf minder 

snel af. Gebruik daarom op houten 

ondergronden (met name buiten) 

op het zonnige zuiden bij voorkeur 

lichte kleuren.

Tip
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Duurzaamheid krijgt steeds meer aandacht van  
klanten. Ze willen namelijk best investeren in  
schilderwerk, maar het moet wel lang meegaan.  
Een lange levensduur van de buitenlak is dus een 
vereiste. Hiervoor biedt Bouwmaat een oplossing  
met de primers en lakken van Sikkens. De primers  
en aflakken zijn op elkaar afgestemd om duurzaam-
heid te kunnen garanderen. Natuurlijk zijn ook de 
juiste stappen hierbij van belang, zoals het schuren 
en gebruik van goed schildersgereedschap. Laat  
dat nu net jouw specialiteit zijn als vakman!

De lakken kunnen bij Bouwmaat op de kleurenmengmachine in veel kleuren 

gemengd worden: Wit, vrijwel alle kleuren uit het Sikkens 5051 Color  

Concept, de RAL kleur, Collectie en de Sikkens Kleurselectiewaaier.

Lange levensduur

Sikkens primers creëren een perfecte basis voor de Sikkens Rubbol 

aflakken. De uitstekende, hoge vulling zorgt voor een goede basis-

laag, hét uitgangspunt voor perfecte dekking. Bouwmaat adviseert 

primers toe te passen op kaal hout en bij klussen met een grote 

kleurwisseling. De primers zorgen tevens voor een goede hechting 

tussen de verflagen en op het kale hout. Een verfsysteem (primer 

en aflak) van Sikkens zorgt voor een langere levensduur. 

Ultiem glansbehoud

De Sikkens buitenlakken zijn efficiënt en uiterst weerbestendig. 

De lange levensduur en het ultieme glansbehoud zorgen voor een  

optimaal eindresultaat. De lakken hebben een soepele verwerking,  

waardoor ze mooi vloeien en snel drogen.
BUITENVERF 

MENGBAAR IN 
VRIJWEL ALLE 
KLEUREN
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Efficiënt en uiterst 
weerbestendig 

DUURZAME 
LAKKEN
VAN SIKKENS
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HET EINDRESULTAAT

1

2

3

4

5

Het gebruik van het juiste verfsysteem zorgt voor 
een perfect eindresultaat dat jarenlang een prachtige 
uitstraling geeft. 

bouwmaat.nl
Bekijk de video

STAPPENPLAN
MET SIKKENS

STAP 1
REINIGEN EN ONTVETTEN

Voor een schone en vetvrije ondergrond ontvet je het kozijn met verfreiniger  
Universol. Dit is de vervanger voor ammonia. Het is bijzonder veilig voor  
de huid en is biologisch afbreekbaar. 

STAP 2
SCHUREN EN MATTEREN

Voer de houtreparatie uit met Polyfilla Pro W340 / W370. Schuur na de reparatie 
goed opbouwend met schuurpapier korrel P240. Het bestaande, intacte  
schilderwerk matteren met 3M Scotch Brite, verwijder hierna het stof.

STAP 3
REPARATIE GRONDEN

Grond vervolgens de houtreparatie met Rubbol Primer. Nadat dit deel droog  
is, schuur je de gehele onderdorpel met schuurpapier korrel P240. Verwijder  
weer het stof.

STAP 4
KOZIJN GRONDEN

Lak vervolgens de onderdorpel van het kozijn voor met Rubbol Primer Extra.  
Na droging: matteer het geheel met 3M Scotch Brite en verwijder het stof.

STAP 5
AFLAKKEN

Lak het gehele kozijn af met Rubbol SB. Deze lak heeft een perfecte vloeiing  
en zorgt voor een streeploos resultaat. Het is bijzonder geschikt voor  
4-seizoenenonderhoud vanaf 0°C. Het eindresultaat levert je klant tot acht  
jaar plezier op, met optimaal glansbehoud. Laat het kozijn twee weken uitharden, 
alvorens je dit gaat schoonmaken en pluisjes/stofjes verwijdert. 
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Nederland wil naar een duurzame samenleving toe. Wat is precies duurzaamheid  
en welke thema’s vallen hier onder? Welke trends en ontwikkelingen spelen er?  
In dit artikel kijken we naar een aantal zaken op het gebied van duurzaamheid.  
Hoe kan je als vakman inspelen op dit thema?

DUURZAAMHEID  
IN DE BOUW
HOE SPEEL JE HIER OP IN?
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CIRCULAIR 
BOUWEN
Bij duurzaamheid denken we al snel aan energiebesparing en milieuvriendelijk materiaalgebruik.  

Hoewel er allerlei termen worden genoemd rondom het begrip duurzaamheid, komt het denken in  

circulaire processen vaak terug. Het komt op vier niveaus voor:

-  Het bouwproject: hierbij verschuift de focus op lage bouwkosten naar de totale kosten tijdens de  

levensduur van een gebouw. 

-  Het gebouw: aanpasbaar bouwen en ruimtes anders kunnen indelen, zorgen ervoor dat gebouwen  

langer meegaan en/of demontabel zijn, in plaats van moeten worden gesloopt.  

-  Het hergebruik van grondstoffen en materialen: dit zorgt voor minder afvalstromen. 

-  Het gebied: het verbinden van gebouwen door bijvoorbeeld ‘Internet of Things’ of het verdelen  

van energieoverschotten tussen regio’s zorgt voor ‘smart cities’. 
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SLOPEN

AFVAL 
STORTEN

ZELFSTANDIG 
ENERGIEBEHEER

BOUWPROJECT

FOCUS OP:
•  TOTALE KOSTEN  

LEVENSDUUR

FOCUS OP:
• ANDERE INDELING
•  LANGERE LEVENSDUUR
•  DEMONTABEL BOUWEN

FOCUS OP:
•  HERGEBRUIK VAN  

GRONDSTOFFEN EN  
MATERIALEN

FOCUS OP:
•  VERBIND GEBOUWEN  

VIA INTERNET
•  VERDELEN VAN  

ENERGIEOVERSCHOT

GEBOUW

GRONDSTOF EN 
MATERIALEN

GEBIED

LAGE 
BOUWKOSTEN
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Energieneutrale gebouwen en 

Nederland aardgasvrij

Duurzaamheid staat zowel in de 

woning- als utiliteitsbouw hoog op 

de agenda. Zo moet alle nieuwbouw 

vanaf 1 januari 2020 voldoen aan de 

eisen voor Bijna Energie Neutrale 

Gebouwen (BENG). Dit is straks de 

opvolger van de EPC-eisen. Er wordt 

dan gekeken naar de energiebehoefte 

van een gebouw, het aandeel primair 

fossiel energiegebruik en het aandeel 

hernieuwbare energie.  

De overheid wil daarnaast dat ons 

land in 2050 volledig gasloos is.  

In fases worden woningen de komen-

de jaren daarom voorzien van andere 

energiebronnen. Bij nieuwbouw moet 

dit in 2020 al zo zijn, bestaande 

woningen worden gefaseerd aange-

pakt. Ook bij renovatieprojecten wordt 

duurzaamheid steeds belangrijker. 

Opdrachtgevers willen een hoger 

energielabel van hun pand behalen 

door bijvoorbeeld beter te isoleren of 

meer duurzame energiebronnen in te 

zetten. 

Consumenten en energiebesparing

Uit onderzoek blijkt dat consumenten 

nog veel te winnen hebben op het 

gebied van energiebesparing. In 2015 

werden in ruim 796.000 woningen 

energiebesparende maatregelen 

genomen. Bij 200.000 huishoudens 

betrof dit minimaal twee maatregelen. 

De meest getroffen maatregel was de 

installatie van een HR-ketel.

DUURZAAMHEID  
IN DE BOUW

42 ALLES 
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Om effectief gebruik te kunnen maken 

van duurzame energiebronnen (een 

warmtepomp, HR-ketel, zonnepane-

len, etc.), is het van belang dat een 

woning goed geïsoleerd is. Isolatie 

van het dak, de gevel of de vloer is 

een effectieve manier om snel de 

woning te verduurzamen. Het is vaak 

ook een ingreep die tegelijkertijd met 

andere klussen opgepakt kan worden, 

zoals het renoveren van een bad- 

kamer of het leggen van een nieuwe 

vloer. 

Duurzaamheid in de praktijk

Welke ontwikkelingen spelen er 

momenteel in de bouwsector een rol? 

Er zijn vele voorbeelden te noemen, 

onderstaande selectie is dan ook het 

‘topje van de ijsberg’:

-  Prefab: door gebruik te maken van 

vooraf gefabriceerde bouwdelen, 

wordt het afbouwen en monteren op 

de bouwplaats zelf efficiënter. 

-  ‘Internet of Things’: allerlei appara-

ten of gebouwdelen worden digitaal 

met elkaar verbonden. Consumen-

ten kunnen zo bijvoorbeeld vanaf 

hun smartphone hun energieverbruik 

monitoren en afstemmen op hun 

behoeften. 

-  Ledverlichting: het vervangen van 

oude lampen door led kan, zeker bij 

grotere gebouwen, een forse kosten-

besparing opleveren.

-  Hergebruik van bouw- en sloop- 

afval: meer hierover op pagina  

56-59 van deze ALLES. 

-  Isolatie aanbrengen/verbeteren: 

isolatiemateriaal is zeer geschikt 

om snel hogere energieprestaties te 

bereiken. Hetzelfde geldt voor een 

goede luchtdichtheid van de woning. 

-  Gebruik van duurzame grondstoffen 

of materialen: sommige materialen 

gaan beduidend langer mee dan 

andere. De aanschafkosten kunnen 

soms hoger zijn voor consumenten, 

maar op lange termijn besparen zij 

geld doordat er veel minder of later 

onderhoud nodig is. 

Adviseren over duurzaamheid

Voor de vakman is duurzaamheid dan 

ook een gebied waar vele kansen 

liggen. Door klanten goed te advise-

ren over bijvoorbeeld energiebespa-

ring, materiaalgebruik of aanverwante 

klussen, kan zowel meerwerk worden 

verkregen als de klanttevredenheid 

worden vergroot. Een consument 

geniet in een duurzame(re) woning 

bijvoorbeeld van lagere energiekosten 

én meer comfort. Geen geluidsover-

last meer door verbeterde isolatie, 

minder energie die verloren gaat via 

kieren of naden, minder onderhoud 

aan materialen, ledverlichting, er zijn 

talloze voordelen voor consumenten. 

Ook de woningwaarde stijgt bijvoor-

beeld als een pand beter geïsoleerd 

is. Breng de focus op lange termijn die 

bij het duurzaamheidsdenken hoort, 

helder over bij je klant. Duurzaamheid 

is al lang geen onderwerp meer wat 

‘extra’ bij een klus komt kijken en geld 

kost, het is voor ieder een noodzake-

lijk en actueel thema. 

Lees op pagina 56-59 van 
deze ALLES meer over het 
hergebruik van materialen  
uit bouw- en sloopafval. 

Lees op pagina 10-12 
van deze ALLES meer  
over het isoleren van  
daken.

LEES
OOK:
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VLOERVERWARMING. 
VOOR IEDERE SITUATIE. 

Voor meer informatie kijk op magnumheating.nl of bel tijdens kantooruren naar 0166-609 300.

MAGNUM Mat (4mm)

MAGNUM TubeMat (9mm)

MAGNUM SlimFit (12mm)

MAGNUM Cable (7mm)

MAGNUM Tacker (30-40mm)

MAGNUM Noppenplaat (20-40mm)

MAGNUM Foil  (0,4mm)

MAGNUM DryFloor (25mm)

Onze producten worden uitsluitend geleverd via de technische groothandel.

 HELDER.

 IN KWALITEIT

 EN SERVICE.
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VLOERVERWARMING. 
VOOR IEDERE SITUATIE. 

Voor meer informatie kijk op magnumheating.nl of bel tijdens kantooruren naar 0166-609 300.
Onze producten worden uitsluitend geleverd via de technische groothandel.

 HELDER.

 IN KWALITEIT

 EN SERVICE.
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COMMUNICATIE 
IS DE SLEUTEL TOT GOED  
ONDERNEMERSCHAP 

Hoe presenteer je jezelf als vakman? Hoe geef je de klant  
een gedegen advies? We spraken met vakman Arjen Pronk 
over deze onderwerpen. Wat is volgens hem goed  
ondernemerschap en welke tips heeft hij voor andere  
vakmannen?

Arjen is een ervaren vakman en lid 

van franchise-organisatie De Vakman. 

Regelmatig wordt hij zelfs herkend: 

Arjen is namelijk één van de ge-

zichten van aan het tv-programma 

Verbouwen of Verhuizen. In zijn werk 

is hij heel allround. Als montage-

partner van VELUX monteert hij veel 

dakramen, maar ook plaatst Arjen 

regelmatig badkamers en renoveert 

hij keukens. Ondanks dat hij zzp’er 

is, werkt Arjen niet alleen. “Ik kan 

iedereen adviseren om een maatje te 

zoeken. Met twee werk je echt voor 

drie! Je kan elkaar ook aflossen, bij-

voorbeeld bij het sjouwen van zware 

tegels. Dat werkt gewoon prettig.”

Communicatie erg belangrijk

Een goede vakman is volgens Arjen 

iemand die kwalitatief goed werk 

aflevert en vooral ook duidelijk 

communiceert. “Communicatie is 

heel belangrijk! Op het moment dat 

je een transparante begroting maakt, 

heldere e-mails schrijft, duidelijke 

afspraken maakt over de planning en 

vlot reageert, waarderen klanten dat 

enorm. Zo schep je vertrouwen en 

dat is heel belangrijk. Als de klant je 

vertrouwt, is de opdracht al voor  

90% binnen.” 

Communicatie komt ook terug in een 

tip die Arjen heeft voor collega’s om 

zich goed te presenteren. “Ik zou hen 

adviseren, ga niet voor de laagste 

prijs, dat heeft geen enkele zin. Ik 

denk dat je beter meer tijd kunt in-

vesteren in klanten duidelijke uitleg te 

geven. Als je daarvoor de tijd neemt, 

begrijpen ze ook beter waarom je 

uurtarief wat hoger ligt.” 

Beter op de hoogte

Arjen merkt dat mond-tot-mondrecla-

me niet meer de enige manier is om 

opdrachten te verkrijgen. “Het is nog 

steeds belangrijk, maar ik krijg ook 

veel online aanvragen binnen via De 

Vakman, VELUX of Kluswebsite.nl. 

Klanten zijn tegenwoordig ook beter 

op de hoogte en zoeken van tevoren 

op Google. Ik vind het fijn als ze dat 

doen. Ik kan dan weer aanvullingen 

geven op wat ze bedacht hebben  

en zij weten waar ik het over heb.”

Duurzaamheid komt bij Arjen regel-

matig voorbij. “Binnen De Vakman 

hebben we het hier vaak over, 

bijvoorbeeld rond isolatie, duurzaam 

bouwen of ‘nul op de meter’.  

Klanten vragen er ook vaker naar, 

willen zonnepanelen of hier meer  

over weten. De meer ‘high tech’  

klanten zijn ook in domotica  

geïnteresseerd.” 

Jezelf presenteren

Ook indruk maken bij meer dan 

1.000.000 potentiële klanten? Maak 

gratis en vrijblijvend een profiel  

aan via Kluswebsite.nl. Wil je meer  

informatie over ondernemen, kijk  

op bouwmaat.nl/services. 

Naam:  Arjen Pronk

Standplaats:   Wormerveer

Lid van:  De Vakman

JARENLANGE   
KLANT 
BIJ BOUWMAAT
Al jaren haalt Arjen al zijn materialen  

bij Bouwmaat. “Ze hebben gewoon  

professionele producten, er is altijd  

voldoende voorraad en ik vind het erg 

prettig dat in de vestigingen alles geprijsd 

is. Ik wil natuurlijk niet elke keer naar een 

balie lopen om te vragen wat iets kost.” 

Arjen neemt als vakman graag ‘moeilijke’ 

klussen aan die niet zomaar even zijn uit 

te voeren. Hiervoor vraagt hij ook vaak 

advies in een vestiging van Bouwmaat. 

“Ik weet precies wie ik moet hebben als ik 

iets wil vragen. Dat doe ik vrij vaak. In die 

moeilijke klussen zie ik echt een uitdaging 

en die ga ik niet uit de weg!” 
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Wanneer klanten op zoek zijn naar de 

juiste kokend waterkraan, zijn er een 

aantal eigenschappen waar je ze op 

kunt attenderen. In de keuze van een 

dergelijke kraan spelen naast gemak 

en uiterlijk ook zaken als energiezui-

nigheid en veiligheid een rol. Op het 

gebied van innovatie van de kokend 

heet water. Eén van de leveranciers 

die grote stappen zet, is GROHE. 

De GROHE Red keukenkraan levert 

zowel koud, warm als kokend heet 

water. Hiermee is het een zeer goede 

totaaloplossing voor consumenten. 

GROHE Red, een duurzame keuze

Omdat het water direct op de  

gewenste temperatuur is, is water- 

verspilling verleden tijd. In tegen-

stelling tot bij het gebruik van een 

waterkoker, gebruikt de klant ook 

precies de hoeveelheid kokend water 

die nodig is. De GROHE Red maakt 

op het gebied van duurzaamheid nog 

een extra stap. De boiler heeft een 

energielabel A en een zogenoemde 

‘Holiday-functie’. Deze functie maakt 

het mogelijk om energie te bespa-

ren tijdens de vakantie. De boiler 

is bovendien gemaakt van titanium 

waardoor hij bestand is tegen kalk 

en corrosie en daardoor erg lang 

meegaat.

Veiligheid boven alles

Bij de kokend waterkraan is veiligheid 

een belangrijk punt. De GROHE Red 

geeft pas kokend heet water nadat  

de klant het beveiligingsicoontje  

drie seconden ingedrukt heeft.  

De speciale van ledverlichting  

voorziene buitenste ring zal rood 

oplichten, en de onderste knop kan 

ingedrukt worden om kokend heet 

water te tappen. De Child Lock 

functie gaat weer in zijn werking 

wanneer de knop vijf seconden niet 

wordt gebruikt. Dit maakt de GROHE 

Red superveilig, ook voor kinderen! 

ALLES

De populariteit van de kokend waterkraan neemt nog altijd 
toe. Dit is natuurlijk niet zo gek. Met een kokend waterkraan 
hebben klanten een esthetisch mooi systeem in huis dat 
hen snel kokend water oplevert en zo tijd, water en energie 
bespaart. Gemak dient de mens! De kans dat er aan je wordt 
gevraagd om een dergelijke kraan te installeren, wordt dan 
ook steeds groter.

DE GROHE RED
KOKEND  
WATERKRAAN  
DIRECT, DUURZAAM EN 
VEILIG NAAR 100ºC 
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1. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn. 

2. Sluit de hoofdwatertoevoer af bij de watermeter. 

3. Demonteer, voor meer werkruimte, de deur van de gootsteenkast.

4. Monteer eerst de kraan.

5.  Steek de slangen door de afdichtring, één voor één door het kraangat.

6a.  Installatie met warm- en koudwateraansluiting: Monteer het  

mengventiel (blauwe stip) op de hoekstopkraan van warm water. Sluit  

aansluitend de warmwaterslang van de keukenkraan aan op de groene  

stip van het mengventiel. Verwijder de afsluitdop van de boiler en plaats  

deze op het kruisstuk. Het kruisstuk kan nu op de hoekstopkraan van  

koud water worden gemonteerd. Vervolgens kan de koudwaterslang  

van de keukenkraan op het kruisstuk worden aangesloten.

6b.  Installatie met alleen koudwateraansluiting: Plaats het kruisstuk op de  

hoekstopkraan van koud water. Monteer het mengventiel (blauwe stip)  

op het kruisstuk. Sluit aansluitend de warmwaterslang van de keukenkraan  

aan op de groene stip van het mengventiel. Vervolgens kan de koudwater- 

slang van de keukenkraan op het kruisstuk worden aangesloten.

7.  Gebruik alle dichtingsringen en zet de aansluitingen goed vast.  

De slangen mogen niet geknikt of gedraaid zijn. 

8. Plaats het witte kunststof T-stuk in de afvoerbuis. 

9 .  Monteer de inlaatcombinatie nabij de afvoer en zo hoog mogelijk in  

het kastje. 

10.  Monteer de aansluitslang (19/24 mm) tussen het kruisstuk en de  

inlaatcombinatie. Aansluitend kan de koudwaterslang (blauw label)  

van de boiler worden aangesloten op de inlaatcombinatie. Let op  

de stromingsrichting van de inlaatcombinatie!

11.  Sluit de zwarte kunststof afvoerslang tussen inlaatcombinatie en  

het witte T-stuk aan.

12.  Sluit de kokend heetwaterslang (label 100°C) aan op de meeste  

rechtse aansluiting van de boiler.

13.  Sluit als laatste de aansluitslang (rode stip) tussen de middelste  

boileraansluiting en het mengventiel aan.

14.  Koppel de zwarte besturingskabel van de kraan aan de boiler.  

Let op juiste connectie!

15. Open de hoofdwatertoevoer en de hoekstopkranen.

16. Controleer op lekkages. 

17. Ontlucht de boiler; open de kraanhendel in stand ‘warm’ water.

18.  Wanneer de boiler gevuld is, kan de stekker in de wandcontactdoos  

worden gestoken.

19.  Zet de boiler ‘aan (on)’ en de led-indicatie  licht wit op; duurt  

ca. 90 seconden

20.  Hierna knippert led-indicatie rood, de opwarmmodus.  

De eerste opwarming duurt ca. 25 minuten

21.  De led-indicatie brandt rood en de GROHE Red is klaar voor gebruik!  

De Grohe Red is zeker makkelijk te installeren.  
Hoe je dit precies doet? Bouwmaat legt het uit  
aan de hand van een praktisch stappenplan!

bouwmaat.nl
Bekijk de video

STAP 4

STAP 6A/6B

STAP 9

STAP 12
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“Hiermee kan je de klus van begin 
tot eind oppakken, van fundering 

tot en met het eindresultaat wat er 
bovenop komt.”

EEN GOEDE 
FUNDERING 

48 ALLES

IS HET HALVE WERK

1662017 BOUW [ALLES_P48_49].indd   1 15-01-18   15:01



1 2 3 4

Markeer de positie 
en sla de pin in de 
grond (voorboren)

Draai de schroef 
handmatig een stukje 

in de grond

Installeer de hand- 
sleutel en draai de 
schroef in de grond

Combineer de  
gekozen bevestiging 

met de schroef

Snel een fundering maken zonder 
dat er beton aan te pas komt?  
Grote funderingprojecten met 
lange doorlooptijd en beschadi-
ging aan het milieu? Met BAYO.S 
schroeffunderingen ben je binnen 
no-time klaar en blijft de omgeving 
intact. Je zorgt hiermee voor een 
stevige fundering voor onder ande-
re hekwerken, vlonders en schu-
ren. Allround klusser Ferry Blijleven 
uit Zaandam weet wel raad met de 
schroeffundering van BAYO.S.

Veel kracht
BAYO.S heeft een breed assortiment aan 

schroef-, verleng en bevestigingsdelen. Door 

dit ruime aanbod kun je als vakman eenvou-

dig de fundering samenstellen, afhankelijk 

van de toepassing, gewenste belasting-

capaciteit en bodemconditie. Ferry: “Het 

werkt perfect in een blubberig weiland of in 

de duinen. Bij grond die al meerdere malen 

omgebouwd is, kun je nog wel wat  

obstructiedingen tegenkomen.’’ De schroe-

ven kunnen tijdelijk of permanent ingezet 

worden en bovendien hergebruikt en  

gerecycled worden.

Breed toepasbaar
Ferry ging aan de slag met BAYO.S  

schroeffunderingen voor de uitbouw en  

fundering van een tuinhuisje. “Ik kan door 

ervaring ondertussen wel redelijk goed 

inschatten wat ik kan aantreffen aan bodem, 

maar dat kan ook anders uitpakken.’’ Het 

schroeffundament van BAYO.S heeft als 

voordeel dat het op zowel zand-, klei-,  

leem- als veengronden toegepast kan  

worden. 

Alleen aan de slag
Met de BAYO.S producten en gereed- 

schappen kan Ferry dit soort klussen  

makkelijk in zijn eentje klaren. Er hoeft geen 

beton gestort te worden, is geen droogtijd 

vereist en de schroeven kunnen met een 

montagesleutel eenvoudig in- en uitgedraaid 

worden. Een aandachtspunt is volgens Ferry 

de manier waarop je de montagesleutel 

hanteert bij zware ondergronden. Hiervoor 

heeft hij een tip voor andere vakmannen. 

“Als je erop duwt, til je jezelf op en heb je 

onvoldoende grip op het lopen. Met een 

draaimachine die je erop kan zetten, is dit 

veel eenvoudiger te doen. Dan duw je zelfs 

bakstenen opzij.” 

BAYO.S
VS REGULIER

BAYO.S schroeffundering 

verschilt in meerdere opzichten 

van het traditioneel funderen. 

De voordelen op een rij:

SNELLER
Geen beton storten. 

Geen droogtijd. 

Geen zware machines nodig.

Korte montagetijd.

DUURZAAM
Omgeving blijft intact.

Lange levensduur en onder-

houdsvrij. Getest volgens 

strenge richtlijnen.

EENVOUDIG
Breed toepasbaar (allerlei  

soorten bodems) en verstel-

baar. In- en uitdraaibaar met 

montagesleutel. Maximale 

belastingcapaciteit mogelijk.

49

bouwmaat.nl
Bekijk de video

LET OP    Zorg ervoor dat er geen kabels en leidingen op de gewenste locatie in de grond aanwezig zijn.

1662017 BOUW [ALLES_P48_49].indd   2 15-01-18   15:01



DE KEUKEN-
BOILER

Klanten zijn steeds meer op zoek naar luxe. Ook in de keuken. Zeker wanneer de  
afstand tussen de spoelbak en cv-ketel wat langer is, is het soms even wachten op 
echt warm water uit de kraan. Voor de klant die dit niet meer wil, zijn de keukenboilers 
van Itho Daalderop een perfecte oplossing!

Snel een royale hoeveelheid warm water tappen, een keukenboiler maakt het mogelijk. Ze zijn er in verschillende 

soorten en maten. Bij de keuze voor de juiste boiler spelen verschillende zaken een rol. Dit zijn de hoeveelheid 

direct warm water dat wordt geleverd, het ruimtegebruik en de energiezuinigheid. Bouwmaat biedt haar klanten 

keukenboilers van Itho Daalderop. De Close-in 15L en 10L en de Itho Daalderop Close-in Compact zijn alle drie 

keukenboilers die het mogelijk maken om direct warm water te tappen. Kenmerkend voor deze keukenboilers is 

het hoge comfort dat ze leveren tegen een zeer laag verbruik. 

50 ALLES 
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- Hoog comfort, laag verbruik

- Water- en energiebesparend

- Snel terugverdiend

-  Close-in 10L: direct warm water tot  

26 liter (40 °C)

-  Close-in 15L: direct warm water tot  

39 liter (40 °C)

- Hoog comfort, laag verbruik 

- Direct warm water tot 14 liter (40 °C)

- Water- en energiebesparend

- Snel terugverdiend

-  Zowel verticaal als horizontaal achter 

keukenplint te plaatsen

CLOSE-IN 10L EN 15L

CLOSE-IN COMPACT

middelgroot en snel 
op temperatuur

klein, slim en onzichtbaar

Keuzes in tankinhoud 

De boilers verschillen in omvang en 

de hoeveelheid beschikbaar warm 

tapwater. De Itho Daalderop Close-in 

is beschikbaar in 15 liter en 10 liter. 

De Compact variant beschikt over 

een tankinhoud van 5 liter. De Clo-

se-in 15L biedt uiteraard de grootste 

hoeveelheid direct warm water; tot 

39 liter bij 40 °C. Bij de Close-in 10L 

is dit tot 26 liter en bij de Close-in 

Compact tot 14 liter.  

Slim omgaan met ruimte 

Een keukenboiler wordt door-

gaans bij de klant in de keukenkast 

geplaatst. Dit heeft invloed op de 

ruimte die overblijft in de keuken-

kast en zal daarmee een rol spelen 

in de keuze van de klant. De Itho 

Daalderop Close-in 15L en 10L zijn 

zeer compact. Hierdoor hebben ze 

nog geen half keukenkastje nodig. 

De Close-in Compact is de overtref-

fende trap in ruimtebesparing. Deze 

keukenboiler past namelijk achter de 

plint in de keukenkast maar levert 

niet in op het gebied van warmwa-

tercomfort. De Close-in Compact is 

zowel verticaal als horizontaal achter 

de keukenplint te plaatsen. 

Duurzame oplossing

Een groot voordeel van het plaat-

sen van een keukenboiler is dat het 

water niet meer helemaal vanuit de 

cv hoeft te komen. Wanneer dit wel 

het geval is, duurt het soms wel een 

minuut voor het water de door de 

klant gewenste temperatuur bereikt. 

Steeds als de kraan wordt openge-

draaid voor warm water, spoelt er 

dus een minuut lang water weg dat 

niet wordt gebruikt. Het aantal liter 

water wat hiermee jaarlijks wordt 

verspild, is enorm. Met een keu-

kenboiler is deze waterverspilling 

verleden tijd. Dit kan voor klanten 

uiteraard zeer interessant zijn.

51MEER WETEN?    KIJK OP BOUWMAAT.NL

Kenmerkend voor de boilers van Itho 

Daalderop is dat ze uitstekend zijn 

geïsoleerd. Dit zorgt voor een minimum 

aan energieverlies van gemiddeld 1°C 

per uur. Dit betekent dat de boiler pas 

na drie dagen volledig is afgekoeld 

en daarmee erg energiezuinig is. Alle 

elektrische boilers van Itho Daalderop 

zijn bovendien gemaakt van koper. Dit 

kwalitatief hoogwaardige materiaal heeft 

een zeer lange levensduur en is zeer 

onderhoudsarm. Ook op deze gebieden 

zijn de keukenboilers van Itho Daalderop 

dus een duurzame keuze.

Doorlopend innovatief:  

energiezuinig en zelflerend

Op de markt van keukenboilers worden 

continu stappen gezet. Zo introduceer-

de Itho Daalderop in oktober 2017: 

de Smartboiler. De Smartboiler (30L 

tot 150L) is een zelflerende boiler die 

het oplaadmoment aanpast op het 

consumptiepatroon van de gebruiker. 

Hierdoor wordt een energiebesparing 

van 10% gerealiseerd. 

De Green Energy Smartboiler is een  

innovatie die nog energiezuiniger is. 

Deze slimme boiler gebruikt de over- 

capaciteit aan duurzame energie die 

soms op het net is om tussentijds te 

verwarmen. Omdat het energieverbruik 

van de Green Energy Smartboiler tevens 

online met een app is te monitoren, kan 

de energiebesparing oplopen tot 12%. 

De Green Energy Smartboiler is  

leverbaar vanaf medio 2018. 
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TOEN    NU&

52 ALLES

Twee vakmannen praten samen aan de koffietafel van Bouwmaat 
over hun vak. Dit keer nodigen we twee generatiegenoten uit:  
Ed van Elst (54) en Michel van Gardingen (55). Bij Bouwmaat  
Hilversum wisselen ze van gedachten over veranderingen in  
het vak, duurzaamheid en service.

Ed en Michel zitten al jaren in het vak. Beide mannen zijn zzp’er en erg veelzijdig in 

de klussen die ze uitvoeren. Ed begon ooit als elektricien, werkte voor een technisch 

installatiebedrijf, plaatste keukens en badkamers en werkt nu al diverse jaren in de grote 

verbouwingen. Ook Michel is allround: hij doet schilder- en tegelwerk, sluit leidingen aan 

voor elektra, water en gas en plaatst en verbouwt ook keukens en badkamers. Twee 

ervaren vakmannen dus, die elkaar ook nog eens kennen. Waarvan? Ed: “Via de Bouw-

maat! Je komt hier regelmatig, op een gegeven moment lopen we elkaar tegen het lijf en 

dan maak je eens een praatje.”

Naam:   Michel van Gardingen

Bedrijf:  Word ik uw rechterhand?
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TOEN    NU

Investeren en terugverdienen

Hoe gaan beide ervaren vakmannen 

om met veranderingen? Kopen ze 

direct het nieuwste gereedschap of 

materiaal? Ed: “Investeren is leuk, 

maar het moet zichzelf wel terugver-

dienen. Op het moment dat je een 

klus één keer uitvoert, ga je er geen 

machine voor kopen. Komt het vaker 

voor, dan denk je er over na.” Michel 

is het eens met zijn kameraad: “Op 

een gegeven moment kwamen er 

kunststof leidingen. Daarvoor moest 

je leidingen buigen met een buigijzer. 

Vroeger was je anderhalve week 

bezig als je een huis moest voorzien 

van water, gas en cv. Ik heb ook een 

tang van Uponor gekocht, daarmee 

doe ik het nu in drie dagen!” Ed: “Dat 

klopt, maar je kijkt toch ook eerst of 

je er vaker mee gaat werken. 

Ik weet het eerlijk gezegd soms nog 

niet, het verandert ook nog steeds. 

Er zijn zoveel systemen, het één past 

weer niet op het ander, dat vind ik 

soms foute boel.”

Omgang met energiebesparing

Wat merken Ed en Michel van duur-

zaamheid en energiebesparing in 

hun vak? Zijn ze er actief mee bezig? 

Vragen klanten hier naar? “Ik wel, ik 

heb thuis 15 zonnepanelen!” lacht 

Ed. Beide vakmannen merken dat 

niet al hun klanten al goed naden-

ken over hoe ze kunnen besparen. 

Ed en Michel adviseren hun klanten 

hier dan ook over. Ed: “Als je met 

een plafond bezig bent en vraagt 

of er niet ook isolatiemateriaal in 

moet om geluid en warmte beneden 

te houden, vinden ze dat vaak een 

goed idee, waar ze niet aan gedacht 

hadden.” Michel vult aan: “Bij een 

badkamerverbouwing let je bijvoor-

beeld op ledverlichting met inbouw-

spots, dat soort dingen bespreek je 

wel met de klant.”

Internet en service

De mannen zijn verdeeld over de in-

vloed van het digitale tijdperk. Michel 

geeft aan dat je sneller kan werken 

nu de smartphone beschikbaar is:  

“Ik was van de week bij een klant en 

er moest een andere lamp komen. Ik 

kon zo de opties laten zien, binnen 

een minuut.” Ed geeft aan dat klan-

ten soms ook moeilijke eisen stellen. 

“Soms bestellen klanten materialen 

die wij dan ‘mogen’ inbouwen. Dan 

denken ze goedkoper uit te zijn. Daar 

verleen ik geen service op. Want als 

er iets mee aan de hand is, kost het 

me een dag die ik niet kan decla-

reren. Als ik zelf materialen haal en 

er is wat mee, krijg ik bij Bouwmaat 

zo een andere. Wat klanten vaak 

vergeten, is dat service ook veel 

waard is.” 

“Vroeger was je anderhalve week  
bezig om gas, water en cv aan  
te leggen, nu drie dagen.”

Naam:   Ed van Elst

Bedrijf:  Montagebedrijf Energy
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TYPE ZAAGMACHINE

DECOUPEERZAAG  
Pendelbeweging

PENDELKAPCIRKELZAAG
Ronddraaiend

INVALCIRKELZAAG
Ronddraaiend

RECIPROZAAG
Pendelbeweging

ZWAARDZAAG
Pendelbeweging

AFKORTZAAG
Ronddraaiend
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DE BESTE  
ZAAG- 
MACHINES 
PRESTEREN 
SLECHT BIJ EEN 
VERKEERDE 
TOEPASSING
 

TYPE ZAAGMACHINE KARAKTERISTIEKENBOCHTEN 
ZAGEN

HAAKS 
ZAGEN

MOEILIJK  
BEREIKBARE 

PLAATSEN

Pendelbeweging

• Zeer nauwkeurig zagen van bochten / Ook haakse bochten b.v. Festool

•  Grote diversiteit aan zaagbladen voor specifiek gebruik; bochten, snelheid,  

nauwkeurigheid

• Veelzijdig gebruik voor allerlei materialen; hout, plastic, gipsplaten, MDF

• Aan te sluiten op stofzuiger 

• Verkrijgbaar op accu en besnoerd

10 9 66 9

SNELHEID NAUWKEURIGHEID

PENDELKAPCIRKELZAAG
Ronddraaiend

• Voor snel en zeer nauwkeurig zagen van rechte lijnen - allround zaag

• Ideaal voor afkortwerkzaamheden

• Lange zaagsneden in dikker hout

• Vanaf de rand naar binnen zagen

• Geleiderail handig voor meer precisie

• Aan te sluiten op stofzuiger

• Verkrijgbaar op accu en besnoerd

1 10 710 9

INVALCIRKELZAAG
Ronddraaiend

• Veilig verend systeem

•  Zaag kan gestart worden bovenop het te zagen stuk hout/plaat -  

midden in het werkstuk - zaag ideaal voor platen

• Uitgerust met diepteinstelling

• Onder hoeken zagen

• Geleiderail handig voor meer precisie

• Aan te sluiten op stofzuiger / Verkrijgbaar op accu en besnoerd

1 10 710 10

RECIPROZAAG
Pendelbeweging

ZWAARDZAAG
Pendelbeweging

• Voor grof zagen en slopen / Ook voor snoeien

• Diverse soorten zaagbladen voor specifieke toepassingen

• Sterke motor

• Verkrijgbaar op accu en besnoerd

•  Combineert de voordelen van een kettingzaag en handcirkelzaag  

met geleiderail

• Specifiek voor zagen van dik hout en isolatiemateriaal

• Zaagdiepte tot 200 mm in hout / zaagdiepte tot 330 mm in isolatiemateriaal

• Geleiderail handig voor meer precisie

• Aan te sluiten op stofzuiger

• Besnoerd

7

1

8

8

9

8

6

8

5

7

AFKORTZAAG
Ronddraaiend

• Zagen/afkorten van balken en planken op juiste lengte

• Onder hoeken zagen

• Onderstel beschikbaar voor comfortabel zagen

• Laserlijn voor nauwkeurig zagen

• Aan te sluiten op stofzuiger

• Verkrijgbaar op accu en besnoerd

1 10 110 10
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AFVAL

Wie met een klus bezig is en met veel bouw- of sloopafval te  

maken krijgt, kan via Bouwmaat een container aanvragen om dit af  

te voeren. Deze wordt op de locatie van de klus geplaatst en weer 

opgehaald. Het bedrijf GP Groot is gespecialiseerd in afvalverwerking  

en -recycling en verwerkt ongeveer de helft van alle via Bouwmaat  

aangevraagde afvalcontainers. Wat gebeurt er precies met al dat  

afval? Rens Smit, medewerker service van Bouwmaat Alkmaar ging bij 

GP Groot op bezoek en sprak met Rob Verduin, Manager e-business.

GP Groot is op diverse locaties in Nederland gevestigd. In Alkmaar  

komen de containers aan en wordt het afval verwerkt. Op jaarbasis 

gaat het om zo’n 150.000 ton. Uit de verwerking van het afval  

ontstaan grondstoffen. Deze grondstoffen worden weer  

verhandeld en hergebruikt.

DUURZAME 
VERWERKING
ÉN HERGEBRUIK VAN  
BOUW- EN SLOOPAFVAL 
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BOUWMAAT-AFVAL.NL

GP Groot verwerkt afval op een zo  

duurzaam mogelijke manier. Het bedrijf 

zet zich sterk in voor een circulaire  

economie. Met de windmolens op hun 

terreinen worden miljoenen kilowatts aan 

energie opgewekt. Een derde hiervan wordt 

door GP Groot gebruikt en de rest wordt 

teruggeleverd aan het stroomnet. Het  

hergebruik van de afvalstromen zorgt voor 

een volledig circulair proces waarbij  

materialen een nieuwe functie krijgen. 

Meer informatie over onze samenwerking 

met bouwmaat.nl/afvalcontainer

Acceptatie van het afval

Rens en Rob ontmoeten elkaar bij de weegbrug waar de wagens met afval 

af-en aanrijden. Nieuwsgierig vraagt Rens: “Hoe wordt het afval verwerkt?” 

Rob begint te vertellen. “Wanneer een container in Alkmaar binnenkomt, wordt 

eerst de acceptatie gedaan. Hierbij wordt gecontroleerd welke materialen erin 

zitten en of deze verwerkt kunnen/mogen worden. Gevaarlijke stoffen zoals 

Naam:   Rob Verduin

Bedrijf:  GP Groot

Naam:   Rens Smit

Bedrijf:  Bouwmaat Alkmaar
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asbest zijn uiteraard niet toegestaan. De 

acceptatie wordt in drie delen uitgevoerd. 

De eerste controle gebeurt door de 

chauffeur. Vervolgens wordt de container 

hier op de weegbrug gezet en wordt van 

bovenaf de inhoud bekeken. Als laatste 

wordt bij de sorteerinstallatie nogmaals 

gekeken naar de inhoud, waarna deze 

wordt gestort.” 

Deelstromen recyclen

Rob vervolgt: “In de afvalsorteerinstallatie 

wordt alles mechanisch gescheiden. De 

deelstromen die hier uitkomen, bestaan 

uit materialen zoals hout, schoon puin, 

metalen (ferro en non-ferro) en kunststof-

fen. Hergebruik staat hierbij centraal. Zo 

worden van het kunststof bijvoorbeeld 

prullenbakken gemaakt. Een groot deel 

van het bouw- en sloopafval bestaat 

uit puin, wat weer in de wegenindustrie 

wordt ingezet. Het hout, 30% van al het 

afval wat bij GP Groot binnenkomt, wordt 

door de spaanplaatindustrie hergebruikt. 

Het is dus mogelijk dat je het hout wat je 

in de afvalcontainer gooit, in de toekomst 

nog eens koopt bij Bouwmaat!” 

Slim omgaan met afval

Rens: “Hoe kan je als vakman zelf nog 

slimmer omgaan met het afval dat je pro-

duceert tijdens een klus?” “Een container 

met bouw- en sloopafval wordt vaak  

ingezet als er verschillende materialen 

afgevoerd moeten worden”, beantwoordt 

Rob. Bouwmaat heeft containers die je 

kunt huren voor aparte materiaalsoorten, 

zoals schoon puin, tuinafval of hout. Deze 

zijn lager geprijsd dan een container voor 

gemengd afval. Vaak wordt uit gemak  

een afvalcontainer voor bouw- en sloop-

afval besteld voor een klus. Door afval  

gescheiden af te voeren, bespaar je geld 

en het is nog goed voor het milieu ook!” 

bouwmaat.nl
Bekijk de video

Houd warmte binnen en geluid buiten!

Acht hele goede redenen
voor Easycell isolatie


€
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isoleert buiten-... ... en binnengeluid...isoleert warmte... ... en kou

Anti-ongedierte brandwerend mileuvriendelijk... ... en bespaart veel

www.easycell.nl

dak

vloer en plafond

(binnen)muur

Easycell is een brandveilige, thermische en akoestische isolatie voor dak,
muur en plafond. Easycell heeft een super rendement! Niet voor niks wordt Easycell steeds meer 

gebruikt in de professionele bouw. Kijk voor meer info op easycell.nl.
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POLYFILLA PRO
Duurzame houtreparatie
Stappenplan

DOUGLAS
Verantwoord hout

KIJKJE IN  
DE KEUKEN
Den Braven

DE FAVORIET VAN
GORAN GRBIC

 

Renovatie start met 
het juiste gereedschap 

www.festool.nl

Gereedschap voor het beste resultaat. 

Het maken van het beste gereedschap voor de professional. 
Dit is het vakmanschap van Festool. Niets meer. Niets minder.

Festool kent de wensen en behoeften van de vakman als geen ander. Bij stoffi ge 
renovatiewerkzaamheden is de keuze voor het juiste gereedschap van groot belang. 
Van het verwijderen van oude coating en het vlakfrezen van beton tot het op maat 
doorslijpen van tegels en mengen van zware materialen. Met de machines van Festool 
wordt iedere renovatieklus stofvrij, snel en eenvoudig afgerond. En door de unieke 
voordelen van Festool SERVICE all-inclusive wordt uw investering beschermd en 
een lage cost of ownership gegarandeerd.

Ontdek nu de oplossingen van Festool voor al uw renovatiewerkzaamheden op 
www.festool.nl/renovatie.
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