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WOODIES Ultimate  
4.0 x 40/24 VK T-20 verzinkt 
500 stk.
• Extra diepe Torx-indruk
• Freesribben onder de kop 
• Schachtribben en speciale  
 schroefdraad
• Speciale punt
• Gratis bitje

2+1 
GRATIS

DUURZAAM 
BOUWEN
Houtskeletbouw,  
bouwmaterialen,  
project
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• VAKKUNDIG ADVIES  
• RUIM ASSORTIMENT  
• PROFESSIONELE KWALITEIT 

Beste lezer, 
 
Duurzaam bouwen wordt steeds meer de norm en er 
gaat geen dag voorbij of er wordt wel over gesproken. 
Ook BouwPartner staat voor de opgave om de komende 
tijd duurzaamheid meer en meer te omarmen.  
Voor ons dus een mooie gelegenheid om duurzaam 
bouwen centraal te zetten in dit BouwBlad.
 
We staan stil bij een bijzonder project in Lichtenvoorde 
waar een energiezuinige woning gerealiseerd is in een 
bestaande woonwijk. Op het gebied van verduurzaming 
is werkelijk nergens op bezuinigd en is het uiterste van 
alle betrokken partijen gevraagd. BouwPartner heeft 
hier een mooie bijdrage geleverd aan de samenwerking 
en de drive om voor topkwaliteit te gaan.
 
Zoals gewend van ons staat ook in dit BouwBlad een 
van onze BouwPartners in de spotlight. Dit keer waren 
we te gast in de prachtige Achterhoek bij BouwPartner 
Overkamp Meddo. Een enthousiast en gedreven team 
staat dagelijks klaar om de vakman zo goed mogelijk te 
helpen en dat al generaties lang sinds 1830!
 
Veel leesplezier.
 
Joost van der Pas
Brand & Formulemanager

Zwaluw® HIGH TACK EASY is een gemakkelijk te  
verspuiten universele lijm van professionele kwaliteit, 
op hybride basis en met een hoge aanvangshechting, 
die na uitharding onder invloed van vochtigheid een zeer 
sterke verbinding biedt.
 
• Met onmiddellijke aanvangshechting, ideaal voor het  
 verlijmen van lichtgewicht bouwmaterialen
• Gemakkelijk te verspuiten en aan te brengen
• Universele lijm voor binnen- en buitengebruik 
• Hecht perfect zonder primer op de meeste, zelfs op  
 licht vochtige, oppervlakken 
• Lage emissie 
• Neutraal uithardend, vrijwel geurloos

SOEPEL, 
STERK 
EN SNEL 
VERLIJMEN 
INEEN!

Zwaluw® HIGH TACK EASY

NIEUW!
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BRANCHE INFO

 
Een gewaarschuwd mens telt voor 
twee. Zo herken je de situatie: de  
oplichters rijden in een grote bus vol- 
geladen met gereedschap door het 
land. Op zoek naar jou. Ze spreken je  
aan met een verhaal waar jij voor valt:  
het mooiste gereedschap voor een 
koopje. Ze snappen heel goed dat je 
het hartstikke druk hebt, dus bena-
drukken ze dat het maar een paar 
minuten van je tijd kost. Je hoeft alleen 
maar even mee te lopen naar de bus. 
Dat doe je, want zo’n korting kun je 
toch niet laten lopen? Zeker in deze 
dure tijden zou je een dief van je eigen 
portemonnee zijn…

ER IS GEEN KORTING
Voor je het goed en wel doorhebt, heb 
je voor een paar duizend euro gereed-
schap gekocht. En dan pas besef je: ik 
ben genaaid. Door die gladde plaatjes 
en die overrompeling terwijl je druk  

 
aan het werk was, heb je gereedschap 
gekocht dat je niet nodig had. En tot 
overmaat van ramp, kom je erachter 
dat die prachtige hoge korting die ze je 
hebben voorgehouden, helemaal niet 
blijkt te bestaan. Je hebt gewoon de 
volle mep betaald. Je bent belazerd en 
bestolen. En de verkoper is tegen die 
tijd al met de noorderzon vertrokken.

LAAT JE NIET OPLICHTEN
Dat gaat jou niet overkomen?  
Nu je bent gewaarschuwd zeker niet, 
nee. Maar overschat jezelf niet.  
De afgelopen maanden hebben al veel 
nuchtere vakmannen zoals jij zich laten 
verleiden. Mijn advies: koop je spullen 
gewoon bij de betrouwbare vakhandel. 
En bij BouwPartner zit je dan zeker 
goed. 

Als slachtoffer van dit soort oplichtings-
praktijken sta je helaas niet sterk.  

 
 
Daarom waarschuw ik je om te 
voorkomen dat je in dit lastige parket 
terechtkomt. Met andere juridische 
conflicten kunnen we je wel helpen. 
Met Rechtsbijstand Compleet van 
Zelfstandigen Bouw staat een team 
van juridisch deskundigen met raad en 
daad voor je klaar. Ook Incassoservice 
is inbegrepen en je kunt bij ons terecht 
met bijvoorbeeld vragen over contrac-
ten, wetgeving of je administratie.  
Je betaalt maar € 240 per jaar. Dus ook 
als je al een rechtsbijstandsverzeke-
ring hebt, is het zeker ook de moeite 
waard om de kosten en voorwaarden 
eens te vergelijken. 
 
Kijk op www.zelfstandigenbouw.nl 
en zie de advertentie op pagina 20 in 
dit blad.

Charles Verhoef
voorzitter Zelfstandigen Bouw

Laat je niet verleiden 
voor deze nieuwe vorm 
van oplichting
Er hebben zich al meerdere gedupeerden van nieuwe oplichtings- 
praktijken bij ons gemeld. Oplichters worden steeds gewiekster.  
Wat ze nu weer hebben bedacht? Ze verleiden je met datgene  
waarvan jouw hart sneller gaat kloppen: gereedschap. En dat doen  
ze sluw. Want ze overrompelen je en houden je een vette vis voor in 
de vorm van een forse korting (althans dat beweren ze).  
Laat je niet verleiden door deze bedriegers!
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Houtskeletbouw is hot. Zodanig dat steeds meer bouwers zich verdiepen in  
deze vorm van duurzaam bouwen ten opzichte van de traditionele bouw.  
De kracht van hout heeft zich al in verschillende projecten van ConstruQ 
bewezen. Zo is hout duurzaam van zichzelf, gaat lang mee en is hout voor 
ConstruQ houtskeletbouw op een duurzame wijze geteeld. BouwPartner ziet 
de voordelen van houtskeletbouw en prefereert deze manier van bouwen  
niet alleen vanwege de snelheid van het opleveren van een woning, maar  
ook vanwege de steeds grotere vraag naar energiezuinige woningen.  
Hoe duurzaam is houtskeletbouw nu eigenlijk?

Duurzaam  
bouwen met  
ConstruQ  
houtskeletbouw
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De kracht van het concept ligt in 
principe bij het prefab produceren 
van het houten skelet in de fabriek. 
Daar start het realiseren van een 
energiezuinig huis. Nadat aan de 
tekentafel alle wensen van de klant 
zijn ingevuld, krijgt de tekening ook 
de technische specificaties voor 
energiezuinig bouwen en het gebruik 
van duurzame materialen mee. De 
klant weet dan gelijk hoe het huis eruit 
komt te zien en wat de kosten zijn. 

DUURZAAM ISOLATIEMATERIAAL 
In de fabriek wordt meteen de isolatie 
in de wanden en het dak verwerkt. Het 
prefab houtskelet krijgt daarmee een 
hoge isolatiewaarde mee, die volgens 

bouwbesluit voor wanden minimaal 
Rc=4.7 is. Ook het houten dak wordt 
geïsoleerd volgens bouwbesluit voor 
daken met een waarde van Rc=6.3.  
Door zwaarder te isoleren is het moge-
lijk de Rc-waarden verder omhoog te 
brengen. Indien gewenst kan de klant 
kiezen voor biobased isolatiematerialen. 

LUCHTDICHT BOUWEN 
Om zoveel mogelijk energieverlies 
tegen te gaan zijn de prefab elementen, 
dankzij een goede detaillering, 
gegarandeerd luchtdicht. De lucht-
dichting tussen het binnen- en buiten-
frame kan, vanwege de ideale 
omstandigheden, niet beschadigd 
worden in de fabriek, maar ook niet 
op de bouw. Dit industrieel proces is 
KOMO gecertificeerd. 

THERMISCHE ISOLATIE 
Van nature is hout een thermisch 
isolatiemateriaal. Een houten wand 
verliest minder warmte dan een wand 
van een ander materiaal. Hout heeft 
een lange levensduur en, mits goed 
geconstrueerd en afgewerkt, letterlijk 
net zo duurzaam als de constructie 
van elk ander materiaal. Het is daarom 
zeer geschikt voor het bouwen van 
energiezuinige woningen. 

BENG BEREKENING  
Voor het bouwen van een energie-
zuinig huis wordt een BENG (Bijna 
Energie Neutraal Gebouw) bereke-
ning gedaan. Hiermee wordt de 
energiepresentatie van een woning 

bepaald volgens de landelijke 
NTA8800 norm. Sinds januari 2021 is 
elke bouwondernemer in Nederland 
verplicht deze berekening toe te 
voegen aan de vergunningaanvraag 
van nieuwbouwwoningen en 
utiliteitsbouw. Het vervangt hiermee 
de vroegere EPC-berekening.  
ConstruQ stelt de berekeningen op bij 
de vergunningaanvraag en meldt ze ook 
af bij de oplevering van een woning.  

HERNIEUWBARE BRON
Hout voor onze houtskeletbouw is 
duurzaam omdat het hout verkregen is 
uit duurzaam beheerde bossen.  
Het hout uit die bossen is voorzien van 
een FSC-label. Dat betekent dat voor 
elke gekapte boom weer een nieuwe 
geplant wordt en het ecologisch 
evenwicht in stand blijft. Zo blijf het 
een oneindige bron voor de bouw. 

DUURZAAM IN KORTE TRANSPORT-
LIJNEN 
De houtskeletbouw wordt als prefab 
afgeleverd nadat deze in de fabriek op 
maat is gemaakt aan de hand van de 
tekening. Omdat het een cascowoning 
is, kan deze in één keer op de bouw 
worden afgeleverd waardoor er minder 
logistieke bewegingen nodig zijn. 
Hierdoor draagt de bouwondernemer 
bij aan het verminderen van de CO2-
uitstoot. 

Informeer bij jouw BouwPartner 
naar de mogelijkheden van het 
bouwen met ConstruQ!

Duurzaam  
bouwen met  
ConstruQ  
houtskeletbouw

In de fabriek wordt meteen  
de isolatie in de wanden  
en het dak verwerkt.  
Het prefab houtskelet 
krijgt daarmee een hoge 
isolatiewaarde mee.

Informeer bij jouw  BouwPartner naar de mogelijkheden  van ConstruQ  of kijk op  construq.nl
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BouwPartner Overkamp Meddo  
Theo Overkamp, directeur  

“Goede reputatie  
binnen de bouw- 
wereld in de  
Achterhoek”

BouwPartner Overkamp Meddo is een goed geworteld bedrijf in  
Winterswijk. Startte het bedrijf in 1833 als pannen- en steenbakkerij, 
nu is Overkamp Meddo een gerenommeerd bedrijf in bouwmaterialen. 
Het bedrijf heeft haar goede reputatie opgebouwd door de constante 
factor van de overdracht van vaders op zonen. Als Theo Overkamp (63) 
straks met pensioen gaat, dan neemt zijn zoon, die al in het bedrijf 
werkzaam is, het stokje van hem over. Zo blijft BouwPartner Overkamp  
Meddo hét familiebedrijf voor elke bouwondernemer of particulier in 
de regio. En als vanouds is de klant nog steeds koning.
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“We zijn heel trots op ons familie-
bedrijf. Het is sinds 1833 van de ene 
generatie op de andere overgegaan 
en heeft een heuse ontwikkeling 
doorgemaakt op het gebied van het 
leveren van bouwmaterialen. Leverde 
mijn overgrootvader uitsluitend 
dakpannen en stenen, nu voorzien wij 
bouwondernemers in onze regio van 
alle materialen die je je in de bouw 
maar kunt bedenken”, zegt Theo 
vastberaden. Theo heeft een team 
van 14 vaste medewerkers en een 
aantal oproepkrachten om zich heen 
waarmee hij het bedrijf bloeiende 
houdt. Hij is zelf ook nog actief in de 
zaak, maakt de offertes, heeft contact 

met de aannemers en is ook te vinden  
achter de balie om zijn klanten te advi-
seren. Zijn rechterhand Luc Wallerbos 
(43), is accountmanager in de breedste 
zin van het woord. Hij komt graag bij 
de klant en is aanspreekpunt voor de 
bouwondernemers. “Klanten spreken 
mij aan voor kleine, maar ook grote 
bouwprojecten. Ik geef hen advies 
over welke bouwmaterialen het beste 
zijn voor dat specifieke project en ik 
zorg dat ze de materialen ook op tijd 
geleverd krijgen. Van aanvraag tot 
uitlevering ben ik betrokken. Ook om 
een goede relatie met de aannemers te 
kunnen onderhouden en ze aan ons te 
binden. Ik zie dat als mijn voornaamste 

taak binnen BouwPartner Overkamp 
Meddo.”, lacht Luc. Hij is getrouwd, 
vader van 2 kinderen en werkt 
sinds 2014 in de zaak. “Ik ben erg 
servicegericht van aard, wil het voor 
iedereen goed doen en dat komt in 
mijn functie goed van pas. Voor mij is 
de klant nog altijd koning en moet als 
zodanig behandeld worden. De service 
die wij bieden is altijd klantgericht, dat 
past bij ons en onze mensen voelen 
dat ook zo. Ze zijn allen vriendelijk, 
vakkundig en servicegericht. Daardoor 
komen de klanten ook terug, Overkamp  
Meddo is laagdrempelig voor elke 
bouwondernemer. We helpen graag.” 
>>

Luc Wallerbos en Theo Overkamp
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MEEDENKEN IS EEN PRE
Voor de klanten is BouwPartner 
Overkamp Meddo een bedrijf dat  
meedenkt. Elk bouwplan kan worden  
voorgelegd om de beste materialen 
aan te kunnen bieden. Voor elk project  
wat wils. Zo zijn ze ook thuis in  
duurzaam bouwen en is het ConstruQ  
concept hen niet vreemd. 
“BouwPartner Overkamp Meddo focust  
zich ook steeds meer op duurzaam 
bouwen”, geeft Theo aan. “De bouw-
materialen die daarvoor nodig zijn, 
zijn kwalitatief, duurzaam, maar ook 
duurder. We zoeken in de markt naar 
de beste opties voor onze klanten, 
omdat we willen meespelen op deze 
nieuwe markt waar duurzaamheid 
voorop staat. Daarnaast richten wij 
ons op materialen voor de ruwbouw, 
bestrating en in onze showroom  
vinden klanten steenmonsters, binnen- 
deuren, tegels en badkamermeubelen.” 

 
BOUWMATERIALEN VOOR EEN 
ENERGIEZUINIGE WONING
“Voor een woning in Lichtenvoorde 
leverden we nagenoeg alle bouw-
materialen. Dat is niets speciaals zou je 
zeggen, ware het niet dat dit een huis 
is dat volledig energiezuinig gebouwd 
is. Dat betekent dat het volledig duur-
zaam is. Van kelder tot dak. Het neusje 
van de zalm”, zegt Luc. “De aannemer 
en architect namen ons vanaf het begin  
mee in hun projectplan. We waren 
direct heel enthousiast over hoe dit 
huis zou worden gebouwd. Met de 
beste materialen, zoals betontrappen, 
breedplaatvloeren, gevelstenen, 
spouwisolatie, een geïsoleerde 
sectionaaldeur, luxe binnendeuren etc. 
Het huis heeft een kelder waar een 
warmtepomp staat die aardwarmte 
ophaalt via drie buizen, die 80 meter 
de grond ingaan. Het huis is uiteraard 
voorzien van zonnepanelen en  
 

“We zoeken in de markt 
naar de beste opties 
voor onze klanten, omdat 
we willen meespelen op 
deze nieuwe markt waar 
duurzaamheid voorop 
staat.”
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duurzame eiken kozijnen die aan 
de buitenzijde met aluminium zijn 
afgewerkt en triple beglazing. We zijn 
trots dat we hieraan mee mochten 
werken. De aannemer Gijs Harbers 
heeft het huis in nauwe samenwerking 
met architect Egbert Ketelaar 
gebouwd. Prachtig!” 
(Lees meer over dit project op pag. 12)

WONINGBOUWMARKT, ONZE MARKT
“Als bouwmaterialenbedrijf hebben we 
jarenlang goede business gehad aan 
de agrarische bouw in onze regio.  
Deze streek staat immers bekend om 
de vele boerenbedrijven, waar 
Nederland nu veelvuldig over spreekt. 
We vinden het jammer dat die markt 
is ingezakt, omdat de boeren onzeker 
zijn over de toekomst van hun bedrijf. 

Uitbreiding van stallen en dergelijke 
ligt stil. We snappen heel goed dat ze  
nu niet willen investeren in hun 
panden”, zegt Theo toch enigszins 
bezorgd.  “We hebben een ommezwaai 
gemaakt naar de woningbouw en 
vonden al direct aansluiting bij de 
aannemers die hier gespecialiseerd in 
zijn. Zodoende krijgen we ook steeds 
meer inzicht in duurzame materialen, 
ook voor de sociale woningbouw. 
Hoewel wij onszelf nog beschouwen 
als pioniers op het vlak van bio-based 
bouwmaterialen, sturen we toch 
architecten en aannemers aan om naar 
duurzame bouwmaterialen te kijken. 
Er zijn al hele goede alternatieven 
ten opzichte van de traditionele 
bouwmaterialen.”

ONZE BEDRIJF VERDUURZAMEN
“Intern zetten we ook ons beste 
beentje voor als het gaat om 
verduurzamen. Zo kijken we naar 
het hergebruik van materialen, 
verminderen plastic verpakkingen, 
hebben overal ledlampen hangen, 
verwarmen elektrisch en zelfs onze  
heftrucks worden elektrisch opge-
laden. Ook scheiden wij ons afval 
op ons magazijn om onze bijdrage 
te kunnen leveren aan een groener 
klimaat. We denken dat we daarmee 
ook een mooi voorbeeld zijn voor  
onze klanten én onze omgeving”,  
zegt Theo tot slot. 

“Overkamp Meddo heeft een  
hecht team aan vakmensen.  
Door de jaren heen is er weinig 
verloop geweest. Dat zegt wel 
iets. Ons kent ons en alles is 
bespreekbaar.”
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dehoop-pekso.nlDeze actie geldt voor voorraad- en projectbestellingen van de Superkist in de periode
van 1 maart t/m 31 mei 2023 met een uiterlijke afleverdatum van 1 juli 2023. 
Prijzen worden berekend volgens de bruto prijslijst van de EPS-Standaardkist. 

SUPERKIST
ACTIE

De Superkist voor een supersnelle 
verwerking en een superprijs!
Bestel in de maanden maart, april en mei
een Superkist voor de prijs van een Standaardkist.

Bespaar opmeer dan alleen de prijs!
Met de Superkist bouwt iedereen 
gemakkelijk en snel een kwalitatieve 
fundering en realiseer je bovendien een 
aanzienlijke besparing op de manuren
en daarmee op de bouwkosten.

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Vraag ernaar bij uw BouwPartner.



11

WATERDICHTE MONTAGE 
VAN DOUCHEDRAINS 
Drainseal Fast is speciaal ontwikkeld voor 
het waterdicht en flexibel monteren van 
douchedrains- en putjes, zowel RVS als 
kunststof en composiet.  
De lijm is belastbaar binnen 1 uur  
en blijvend thermo-flexibel.

NIEUWS EN  
TRENDS

GESPOT OP DE BOUWBEURS 
Met SlimFix RenoPro introduceert IsoBouw een nieuwe 
renovatieplaat voor het na-isoleren van hellende daken op 
een dragend dakbeschot. De uitgekiende 3D-vormgeving 
zorgt voor unieke, onderscheidende eigenschappen zoals 
een goede beloopbaarheid en onderlinge aansluiting zonder 
koudebruggen. Tevens is de isolatieschil direct waterdicht
doordat de platen zijn voorzien van innovatieve geïnte-
greerde afwateringskanalen. De platen zijn herbruikbaar en 
recyclebaar. 
SlimFix RenoPro is leverbaar vanaf 1 mei.

HOU JE GEREEDSCHAP 
SCHOON 
BM-Betonverwijderaar verwijdert effectief  
opgedroogde en hardnekkige betonresten  
en kan veilig toegepast worden op diverse  
(geverfde) ondergronden zoals metaal, glas
en kunststof. Ideaal voor het dagelijkse 
onderhoud van betonmolens, vlinder- 
machines en ander gereedschap.

AFGESCHERMD TEGEN BRAND,  
REGEN EN WIND   
De stijve Cembrit Windstopper platen zijn zeer  
geschikt als dampopen water- en brandwerende  
laag in de constructie van een geventileerde gevel.  
Door het binnenblad aan de spouwzijde te voorzien 
van Cembrit Windstopper, wordt elke mogelijke  
achterliggende isolatie en constructie voldoende 
afgeschermd tegen brand, regen en wind.

MUZIEK  
TIJDENS  
HET WERK 
Muziek op de bouwplaats kan fijn zijn om bij 
te werken, maar ook voor overlast zorgen. 
PerfectPro introduceert robuuste head- 
phones zodat jij kunt genieten van je mu-
ziek zonder ander te storen. Ook is er een 
slimme uitvoering die je gehoor beschermt 
tijdens werkzaamheden én gebruikt kan 
worden als headphone. (Verwacht Q2)  
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Perfecte match tussen ontwerper, 
bouwbedrijf én BouwPartner

“We staan bekend als ontwerpbureau 
dat oog heeft voor detail, zowel voor  
de buitenkant van het huis, het interieur 
als de tuin”, geeft Egbert Ketelaar aan. 
“We werken uitsluitend met kwalitatief 
hoogwaardig materiaal en hebben de 
opdrachtgever hierin geadviseerd. Ook 
wat mogelijk was op het beschikbare 
perceel. Zo wilde de opdrachtgever 
levensloopbestendig wonen met een 
slaapkamer en badkamer op de 
begane grond. Daarvoor zou hij dan 
wel een deel van zijn tuin en garage 
moeten opofferen. We adviseerden 
hem deze vertrekken toch op de 
bovenverdieping te maken, die dan wel 
met een lift toegankelijk zijn.  

Zo gezegd, zo gedaan. In het huis is een  
lift aangebracht die alle verdiepingen 
met elkaar verbindt. In de kelder is een  
installatieruimte van 3x6 meter gemaakt 
waar de eigenaar een vernuftige 
warmtepompinstallatie heeft laten 
plaatsen. Op die installatie met leidingen 
die aardwarmte ophalen voor comfor-
tabele warmte in huis en domotica is 
niet bezuinigd. De 46 geïntegreerde 
zonnepanelen aan de gevel en op het 
platte dak zorgen voor lager energie-
verbruik van de installatie, die in tegen-
stelling tot een normale cv-installatie, 
24 uur draait. Ook zijn er twee 
elektrische oplaadpunten voor de 
auto’s aangebracht.” 

“We adviseerden de opdrachtgever 
voor de ruwbouw, maar ook voor het 
binnenwerk en interieur. Hierdoor 
bleven we van begin tot einde 
betrokken bij dit project.  
Een handgetekende schets was de 
basis van het plan dat we met alle 
technische beschrijvingen inleverden 
voor de vergunning en een akkoord 
van de welstandscommissie van de 
gemeente. Tijdens dat traject startten 
we gelijk het aanbestedingstraject op. 
Uit de aanbesteding kwam Bouwbedrijf 
Harbers BV als beste uit de bus en met 
hen hebben we het bouwproject tot in 
de puntjes uitgevoerd.  
We bepaalden welke materialen er 

Egbert Ketelaar Architectuur en Interieur in Lichtenvoorde werd gevraagd om een 
energiezuinig huis te ontwerpen. De opdrachtgever, een gepensioneerd installateur,  
wist heel goed wat hij wilde. Het moest een energieneutraal, duurzaam gebouwd huis  
zijn. Er mocht niet bezuinigd worden op comfort, klimaatbeheersing en  
toegankelijkheid. Kortom, alle elementen voor een gerieflijk huis moesten aanwezig 
zijn. Nog één keer verhuizen, vanuit een rijksmonument naar een energiezuinig huis,  
was zijn wens toen hij met pensioen ging. 

Egbert Ketelaar

Gijs Harbers
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nodig waren, maar de contacten met 
de bouwmaterialenleverancier werden 
door de aannemer gelegd. Belangrijke 
factor is dat wij naar de wens van de 
klant bouwen en maatwerk willen 
leveren. Voor ons moet een woning 
van A tot Z kloppen. Daar horen 
dan ook kwaliteitsmaterialen bij die 
je bij een betrouwbare leverancier 
kunt krijgen. BouwPartner is zo’n 
leverancier”, zegt Egbert. 

PARTNER IN KWALITATIEF BOUWEN 
Bouwbedrijf Harbers BV in Lichten-
voorde is een perfecte partner als het 
gaat om kwalitatief bouwen. Zo staan 
ze in de Achterhoek bekend om het 

bouwen van luxe villa’s, maar ook om 
de bouw van scholen en openbare 
(utiliteits)gebouwen en renovaties van 
bestaande woningen. Met een team 
van 20 mensen staat het bedrijf garant 
voor de deskundigheid op elk vlak 
binnen de bouw.  
“Het design van de ontwerper was 
complex, maar we waren gelijk 
enthousiast om hier onze bijdrage 
aan te leveren. Voor de benodigde 
bouwmaterialen betrokken we 
BouwPartner Overkamp Meddo, 
omdat we daar gewoon hele goede 
ervaringen mee hebben. Ze denken 
met ons mee en er is geen ruis door  
de korte lijntjes. >>

• ZAND EN CEMENT
• BETONTRAPPEN (4 STK) EN   
 -BORDESSEN (2 STK)
• BREEDPLAATVLOEREN T.B.V. KELDER- 
 DEK, VERD. VLOER EN DAKVLOER  
 (380 M2) INCL. AF FABRIEK INGESTORTE  
 INBOUWDOZEN (IB-TRONIC) VOOR   
 SPOTJES (52 STK)
• BIA LICHTBETONBLOKKEN T.B.V.   
 LIFTSCHACHT (670 STK)
• WIENERBERGER POROTHERM PORISO  
 STUC BINNENMUURSTENEN 240 X 100MM  
 14 CM DIK (3.638 STK), 12CM DIK (7.712  
 STK), 10CM DIK (2.960 STK) 
• BAKSTEENLATEIEN 100/120/140X 60MM  
 (40 M1)
• SPOUWISOLATIE KINGSPAN KOOLTHERM  
 K8 PLUS 20/126MM (140M2)
• SPOUWVERANKERING (GB)
• T.B.V. LUCHTDICHT AFWERKEN: 
  VLG. PROJECTADVIES TREMCO-ILLBRUCK:  
 ME 404 BUTYLBAND VLIES (480M1) EN  
 AFDICHTINGSCOATING SP925
• FOAMGLAS PERINSUL S KOUDEBRUG- 
 ISOLATIE (60 STK)
• GEVELSTENEN (VOGELENSANGH) (17.280 
  STK) EN TUINMUREN (WIENERBERGER)  
 (15.426 STK)
• SKANTRAE SLIMSERIES BINNENDEUREN  
 V.V. VERDEKTE SCHARNIEREN, INCL.   
 SLUITWERK (18 STK)
• MDF V313 PLINTEN 15X140MM (254M1)
• UNIKERN HPL BOUW COMPACTPLATEN  
 (24M2)
• HORMANN SECTIONAALDEUR LPU67MM!  
 (EXTRA GOED GEÏSOLEERD) INCL. ELEKTR.  
 AANDRIJVING (1 STK)
• VLAKKE BELOOPBARE LICHTKOEPELS 
 (GLAS) 140X55CM (2 STK)    
• VERANDA DAKLICHT (GLAS) INCL. ELEKTR. 
  BED. BUITENZONWERING (1 STK) 
• STAKA TOPACCES DAKLUIK RC=7,22! MET  
 SCHAARTRAP (1 STK)
• VELUX UITZETTUIMEL DAKVENSTERS  
 INCL. ELEKTR.BED. VERD.GORDIJNEN  
 EN- ELEKTR. BED. BUITENZONWERING +  
 INSECTENHORREN (3 STK)

BOUWMATERIALEN- 
LIJST DUURZAME 
WONING 
LICHTENVOORDE

Clemens Hummelink (Bouwbedrijf Harbers) 
en Luc Wallerbos (BouwPartner Overkamp Meddo)

“Voor ons moet een woning van  
A tot Z kloppen. Daar horen dan  
ook kwaliteitsmaterialen bij die je 
bij een betrouwbare leverancier  
kunt krijgen.”
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De Wood Max Transparant Power is een PU- en oplosmiddelvrije 
houtconstructielijm. PU- en oplosmiddelvrije houtconstructielijmen zijn 
duurzaam omdat ze geen schadelijke oplosmiddelen bevatten en minder 
milieubelastend zijn dan traditionele lijmen die wel oplosmiddelen of
di-isocyanaat kunnen bevatten, zoals bruislijm. 
Ze dragen daardoor bij aan een betere luchtkwaliteit en verminderen 
de blootstelling aan schadelijke stoffen voor zowel de gebruikers als 
het milieu. Bovendien hebben ze vergelijkbare of betere prestaties dan 
traditionele lijmen, waardoor ze een geschikt alternatief zijn voor duurzame 
houtconstructies.

NIEUW:
WOOD MAX 
TRANSPARTANT
Transparant: lijmresten niet zichtbaar
Constructielijm voor binnen- en buitentoepassingen
Watervast
Blijven elastisch & extreem sterk (110kg.cm2)
Direct afmesbaar ( bruist niet! )
Vullend tot 2mm

ACTIE! 

12,85

per koker

Bestaande
 koepel 

demonteren

1. 

  Glasraam 
monteren op 

opstand

2. 

Bestaande 
koepel 

monteren op 
glasraam

3. 

Renoveren & Energie  
besparen met BIK glasraam!

Wij zijn VELUX Commercial
uw partner voor daglicht- en ventilatieoplossingen

Prijslijst 
daglichtproducten

Lichtkoepel

Glasraam

Opstand R016

Hoe werkt het

NIEUW
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Daarnaast nemen ze ook zelf het 
initiatief door bijvoorbeeld te bellen als 
de levertijd van bouwmateriaal in zicht 
komt”, zegt directeur Gijs Harbers. 

DE BLOWERDOORTEST  
“Aan de hand van een luchtdichtheids-
meting, de zogenaamde ‘blowerdoor-
test’, werd gemeten hoeveel lucht het 
huis nog doorlaat. De ‘blowerdoor’ 
werd in een deuropening geplaatst om  
lekverlies te meten in de woningschil.  
Deze meetmethode wordt inmiddels  
veel toegepast in nieuwbouw-
projecten. De finesse in dit huis zit ‘m 
ook in de afwerking en de details. Daar 
heeft de ontwerper een perfect oog 
voor.”
 
“Zeker het vermelden waard is dat 
wij de taal van onze regio spreken 
en staan daardoor heel dicht bij de 
klanten én de bouwleveranciers in de 
Achterhoek”, zegt Gijs Harbers tot slot.

“In de kelder is een installatieruimte van 
3x6 meter gemaakt waar de eigenaar een 
vernuftige warmtepompinstallatie heeft laten 
plaatsen. Op die installatie met leidingen 
die aardwarmte ophalen voor comfortabele 
warmte in huis en domotica is niet bezuinigd”

HET RESULTAAT VAN ENERGIEZUINIG BOUWEN  
 
Breon Bouwadvies, een kleinschalig bouwkundig teken- en 
adviesbureau in Lichtenvoorde, verzorgde in opdracht van 
ontwerper Egbert Ketelaar de bouwtekeningen voor de 
vergunningaanvraag met de daarbij behorende technische 
specificaties.  
 
Jeroen Bruggink, eigenaarww: “De luchtdoorlatendheid van 
de woningschil van het energiezuinige huis in Lichtenvoorde 
bleek na berekening een QV10-waarde* van 0,23 liter per m2 
te hebben. Dat betekent dat er heel weinig lucht via kieren en 
gaten de woning verlaat. Hierdoor is er minder warmteverlies 
en is het energieverbruik laag. Dat is het resultaat van energie-
zuinig bouwen waarbij gebruik is gemaakt van duurzame 
isolatiematerialen en de woning, in dit geval, van zonnepanelen 
en een aardwarmte-installatie is voorzien.” 

*De QV10 waarde drukt de mate van luchtdoorlatendheid van gebouwen 
uit. Deze waarde duidt het aantal liter lucht per vierkante meter per 
seconde aan, bij een drukverschil van 10 Pa en bepaalt hoeveel lucht het  
gebouw verlaat via andere openingen dan de bewust aangelegde 
ventilatieopeningen in de schil van een gebouw. Een hoge luchtdichtheid  
en dus lage QV10 waarde kan gerealiseerd worden dor alle kieren en  
openingen in het gebouw te dichten. De Blowerdoortest meet de 
verbetering wat betreft die luchtdichtheid.
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SKANTRAE 
LUXE BINNENDEUREN
•  Massieve binnendeuren, van modern tot klassiek

•  Breed matenprogramma met diverse glassoorten

•  Van gegrond tot afgelakt leverbaar

•  Tot 10 jaar garantie

•  Diverse bewerkingen en servicepakketten mogelijk

SSL 4004 SKS 1235 SKS 2240 SKS 231 SKL 954

20%
korting

w w w . s k a n t r a e . c o m
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In tijden waar duurzaam en circulair 
bouwen de norm is, is er meer en 
meer behoefte aan hoogwaardige, 
natuurlijke isolatiematerialen. Isovlas 
Oisterwijk is de marktleider in de 
ontwikkeling, productie en verkoop 
van bouwisolatie gemaakt van vlas. 
Vlas is een natuurproduct dat al 
ruim 80 jaar gebruikt wordt voor het 
vervaardigen van isolatiematerialen. 
De laatste jaren wordt het gebruik van 
vlas voor isolatie ook in Nederland 
steeds populairder. En dat is niet voor 
niets.  

Vlas is duurzaam en recyclebaar en 
past daardoor perfect bij de huidige 
visie rondom circulair en biobased 
bouwen. Door te kiezen voor vlas 
draag je bij aan een beter klimaat. 
Door de natuurlijke vezelstructuur 
heeft vlas, in vergelijking met niet-
natuurlijke isolatieproducten, veruit de 
hoogste isolatiewaarde op het gebied 
van geluid en temperatuur.  
De natuurlijke vezels in vlas zorgen 
er voor dat het materiaal ‘ademt’. 
Hierdoor is vlas vochtregulerend en 
ontstaat er een gezond binnenklimaat 
zonder schimmels.   
 

Isovlas bouwisolatie is er in PL en PN. 
Deze onbeklede isolatieplaten houden 
het koel in de zomer en warm in de 
winter. Met 30˚C buiten behoud je 
binnen temperaturen van rond de 
23˚C. Is het in de winter buiten -10˚C? 
Dan blijft het binnen rond de 21˚C. 
Isoleren met vlas zorgt dus voor een 
aangename binnentemperatuur én 
een lagere energierekening!  
De vlas-isolatieplaten zijn te gebruiken 
voor het isoleren en na-isoleren van 
daken, houtskelet bouwwanden en 
metal stud wanden. Ze zijn toepasbaar 
onder de begane grondvloer en als 
plafondisolatie. Ook het isoleren van 
spouw- of steensmuren is geen enkel 
probleem met Isovlas bouwisolatie. 

 
 

Naast het onbeklede isolatiemateriaal 
heeft Isovlas ook een estetische 
variant ontworpen voor het van 
binnenuit na-isoleren. Isovlas Reno 
TG Elegant is een flexibele vlasisolatie 
op een luxe afgewerkte onderplaat. 
De gladde, stootvaste en afwasbare 
isolatieplaat zorgt voor een direct 
afgewerkte isolatie. De afgewerkte 
isolatieplaten zijn bijvoorbeeld te 
gebruiken om je zolder eenvoudig van 
binnenuit te isoleren. De onderplaat 
van wit schuurwerk zorgt voor een 
gemakkelijke verwerking omdat er 
geen extra beplating of stuukwerk 
nodig is. De Isovlas Reno TG Elegant 
isolatieplaten hebben dezelfde hoge 
isolatiewaarden als de overige Isovlas 
isolatiematerialen.

ADVERTORIAL

Energie en geld  
besparen
met duurzame bouwisolatie  
van vlas 

 
Bouwen met Isovlas is 
een slimme keuze voor 
aannemers én huizen-
bezitters. Vraag naar de 
mogelijkheden bij jouw 
BouwPartner of kijk voor 
meer informatie op 
www.isovlas.nl
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*Actie geldt alleen bij aankoop van één van de getoonde machines + een accu-voordeelset. Voor registratie en meer informatie: actions.dewalt.nl/outdoor    
Actie loopt tot 30-06-2023

NU GRATIS ACTIEPRODUCT* 
bij aankoop van één van onderstaande 

machines + accu-voordeelset!

219,-

ACCU-VOORDEELSETS

189,-

DCS334NT-XJ
18V XR brushless
decoupeerzaag
in TSTAK koffer

135,-

DCW200NT-XJ
18V XR brushless  
1/4 vel vlakschuur- 
machine in TSTAK koffer

135,-

DCS356NT-XJ
18V XR brushless  
multitool in TSTAK koffer

135,-

DCW210NT-XJ
XR brushless  
excenterschuurmachine 
125mm

DCS572NT-XJ
18V XR brushless
184mm cirkelzaag
in TSTAK koffer

129,-

DCD791NT-XJ 
18V XR brushless 
schroef-/boormachine
in TSTAK koffer

109,-

DCF887NT-XJ 
18V XR brushless 
slagschroevendraaier
in TSTAK koffer

DCB115P2-QW
18V accu voordeelset:  
2x 5,0Ah + XR multilader

205,-

179,-

DCD996NT-XJ
18V XR brushless  
XRP schroef-/klopboor- 
machine

DCB115D2-QW
18V accu voordeelset:  
2x 2,0Ah + XR multilader

135,-

DCE512N-XJ 
18V XR ventilator 

119,-

DCM563PB-XJ
18V XR heggenschaar

149,-

DCR020-QW 
XR DAB+/FM compacte 
radio

159,-

DWST1-81333
Toughtsystem koelbox 

170,-

ACTIEPRODUCTEN

DCD709N-XJ
18V XR schroef-/ klop-
boormachine

99,-



19

Naturecem® is een gepatenteerd 
product van Spenner GmbH & Co. KG. 
Het is cement dat duurzamer is 
geproduceerd omdat bij de productie 
50% minder CO2 vrijkomt dan bij 
de productie van de traditionele 
cementen uit klinker. Hoe werkt 
het en wat zijn de voordelen in de 
productie en in het gebruik?  

TRADITIONEEL PRODUCTIEPROCES 
We kennen allemaal wel het traditio-
neel geproduceerde cement, gemaakt 
uit kalksteen. Om kalksteen tot een 
poedercement te maken wordt de 
steen eerst verhit tot het halffabricaat 
klinker. Bij de productie van dit half- 
fabricaat, dat in een oven tot op 1.500 
graden moet worden verhit, komt veel 
CO2 vrij. De kalksteen wordt eerst tot 
klinker geproduceerd om vervolgens 
tot diverse verschillende fijnheden te 
worden vermalen.  

MINDER BELASTEND 
In de bouwwereld heeft men cement 
nodig om o.a. muren te metselen, 
vloeren te storten en funderingen te 

produceren. Nieuwe milieuregels en 
de klimaatplannen ( CO2 neutraal in 
2050 ) hebben direct invloed op de 
werkzaamheden in de bouw, daarom is 
Spenner op zoek gegaan naar een 
alternatieve, milieuvriendelijker 
cementsoort. Ze hebben een nieuw, 
natuurlijker product op de markt 
gebracht dat net zo goed werkt 
als gewone cement maar minder 
belastend is voor het milieu. 

SLAKKEN- EN/OF KALKSTEENMEEL
Naturecem® is geproduceerd met  
minder klinker en meer slakkenmeel, 
een restproduct uit de staalindustrie. 
In de toekomst kan daar ook nog 
kalksteenmeel aan toegevoegd 
worden. Dat maakt dat het productie-
proces minder CO2-uitstoot met zich 
meebrengt. De bindmiddellen slakken-
meel en kalksteenmeel zijn perfect om 
cement te binden door de chemische 
reactie die ontstaat als het met water 
wordt vermengd. 
  
Naturecem® laat zich bijzonder goed 
en lang verwerken, met name bij het 
metselen van muren, het storten van  

vloeren en het aanbrengen van stuc-
werk. Het heeft een gunstige na-
uitharding en een geringe neiging tot 
afzetting.  
 
UNIVERSEEL INZETBAAR  
Uit onderzoek is gebleken dat dit 
cement universeel inzetbaar is volgens 
de norm DIN EN 197-1 en toegepast 
kan worden in diverse bouwsels met 
een eindvastheid van cement in de 
klasse 42,5 N/R. Het product is 
chromaatarm, heeft een lage warmte-
ontwikkeling, een goede, langere 
verharding en is universeel inzetbaar. 

DUURZAMER BOUWEN 
Met Spenner’s Naturecem® kan elke 
duurzame bouwer uit de voeten. 
Het product is een goede vervanger 
van het traditionele cement en elke 
bouwondernemer levert hiermee een 
positieve bijdrage aan ons milieu.
 

Naturecem®

Natuurlijker geproduceerd cement 
voor een beter milieu

ADVERTORIAL
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Speciaal voor zelfstandig ondernemers

Rechtsbijstand Compleet

Slechts 
€ 240 per 
jaar voor 
alle raad 
en daad

  Voor slechts €  240 per jaar

  Inclusief gerechtelijke procedure

  De helft goedkoper t.o.v. zakelijke rechtsbijstandsverzekeringen

  Professioneel advies van gespecialiseerde juristen

Het overkomt elke zelfstandig ondernemer: een opdrachtgever die  
niet betaalt, ruzie over de kwaliteit van werk, gedoe over meerwerk  
of een verzekeraar die niet uitkeert. 
Zelfstandigen Bouw biedt juridische hulp bij al deze problemen.  
En dat scheelt je een hoop zorgen en tijd. Tijd die je veel beter kunt 
besteden aan jouw vak! 
Wij nemen je zaak serieus en gaan zo nodig voor je naar de rechter. Alle 
kosten voor juristen, incassobureaus en proceskosten zijn inbegrepen.

Meer informatie? Bel of WhatsApp op 0348 439 000 of ga naar 
zelfstandigenbouw.nl

zelfstandigenbouw.nl

Meld je aan vóór 15 juni 2023  
met de kortingscode BB-2-100.
Je krijgt dan het eerste jaar een  
korting van € 100 (ex btw).

ZELFST0006 RBC advertentie 240x290mm_nieuw_01.indd   1ZELFST0006 RBC advertentie 240x290mm_nieuw_01.indd   1 16-02-2023   12:2016-02-2023   12:20
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Knauf Insulation levert in Nederland 
een geselecteerd gamma van de 
beste isolatiematerialen voor uiteen- 
lopende toepassingen. Zo leveren zij  
onder meer glaswol voor de isolatie 
van scheidingswanden, spouwmuur-
isolatie, dakisolatie en de prefab 
houtskeletbouw. Een universele 
steenwol isolatieplaat Rock4All die je 
voor allerlei isolatieklussen in kunt 
zetten. Maar ook houtwolcement-
platen voor de verbetering van de  
ruimte-akoestiek via wand en 
plafond.  
 
De isolatie van Knauf Insulation staat 
voor innovatief en oplossingsgericht 
denken en daagt zich daarmee 
constant uit om nieuwe concepten te 
ontwikkelen voor de isolatie van 
gebouwen. Met hun duurzaamheids-
strategie ‘For a better world’ bouwen 
ze voort op hun missie: omschakelen 
naar slimmere isolatieoplossingen 
voor een gezondere planeet. 

TOEPASSINGEN IN BINNEN- EN 
BUITENBOUW
Het isolatiemateriaal van Knauf 
Insulation is op veel terreinen binnen 
de bouw toe te passen. Daarbij spelen 
zij in op de vraag van de klant van 
vandaag. Die wil energie besparen en 
zijn huis of gebouw duurzaam 
(ver)bouwen. In de prefab houtbouw 
zijn er specifieke isolatieoplossingen, 

zoals Naturoll isolatie dat prettig 
verwerkbaar is en goed aansluit op de 
houten elementen voor een perfecte  
thermische, brandveilige en 
akoestische isolatie. Bij houtskelet-
bouw worden de elementen prefab 
gemaakt en op de bouwplaats 
gemonteerd. De Naturoll glaswol-
dekens zijn voor de houtbouwers een 
populair isolatiemateriaal. Omdat 
de glaswol gemaakt is met ECOSE® 
Technology, een 100% natuurlijk 
bindmiddel. Hierdooris de isolatie 
stof-arm bij de verwerking, geeft geen 
geur af en irriteert minder aan huid en 
handen. En het is brandveilig. 

DUURZAAM DOOR GERECYCLED 
GLAS
Isolatie met glaswol van Knauf 
Insulation scoort zeer goed op 
duurzaamheid. Het bestaat tot 80% 
uit gerecycled glas. Omdat het isolatie-
materiaal door optimale compressie 
samengepakt is, scheelt het in extra 
vierkante meters op een pallet.  
Dat betekent dat er veel minder pallet- 
en vrachtwagenbewegingen zijn en er 
dus minder CO2-uitstoot is. 

ACOUSTIFIT ISOLATIE
Bij BouwPartner is het Acoustifit 
isolatiemateriaal het bestverkochte 
isolatiemateriaal. Het is toepasbaar in 
de binnen-afbouw, in voorzetwanden, 
plafonds en houtconstructievloeren. 

Het is onbrandbaar en voldoet aan 
de hoogste kwaliteitseisen voor een 
gezond binnenklimaat. Installateurs 
kunnen er goed mee werken,  
enerzijds omdat het eenvoudig op 
maat te snijden is en anderzijds is er 
weinig snijverlies omdat de maten zijn 
afgestemd op de systemen van  
metalen staanders. Het is een 
uitstekend geluidsisolatiemateriaal 
voor constructies. 

DECLARE-ERKENNING
Knauf Insulation zegt niet alleen 
dat zij het voortouw neemt bij 
de omschakeling naar slimmere 
isolatieoplossingen, ze doen het ook. 
Dat blijkt wel uit de erkenning die 
zij hebben gekregen. De DECLARE-
certificering wordt door een 
onafhankelijke instantie afgegeven 
die grondig onderzoek doen naar 
schadelijke en ongezonde chemische 
bestanddelen in producten.  
Knauf Insulation maakt hiermee voor  
het publiek transparant dat er in alle  
glaswolproducten met Ecose Techno-
logy geen toegevoegd formaldehyde, 
brandvertragende additieven of 
toegevoegde schimmelwerende 
chemicaliën zit. Je weet dus zeker 
dat er niets anders in zit dan andere 
onbewerkte minerale grondstoffen, 
zoals zand, glas en voor een kleine 10% 
een biobased bindmiddel.

Duurzaam met 
Knauf Insulation

ADVERTORIAL
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� Geheel koudebrugvrij

� Rc-waarde vanaf 5.4

� Korte levertijd

� Besparing op arbeid en materiaal

� Arbovriendelijk te installeren

De Hectar funderingsvloer is een fundering en 
begane grondvloer in één die zich kenmerkt door 
zijn horizontale vorstrand. De vorstvrije aanleg van 
de fundering wordt gecreëerd door vanaf maaiveld 
minimaal 40 cm verticaal en 40 cm horizontaal af 
te leggen tot het beton. Hiermee wijkt de Hectar 
funderingsvloer af van de traditionele fundering.  
De Hectar funderingsvloer heeft geen kruipruimte 
en bestaat uit eenvoudig te installeren EPS-
randkisten en EPS-vloerplaten die worden 
afgestort met (staalvezel)betonmortel. De Hectar 
funderingsvloer is geheel ingepakt in EPS en is door 
zijn ontwerp geheel koudebrugvrij. 

Kruipruimteloos
Kruipruimteloos bouwen heeft wat ons betreft de 
toekomst. In het verleden waren kruipruimtes nodig 
om houten vloeren van gebouwen droog te houden. 
Door ventilatie aan de onderzijde van de houten vloer 
werd voorkomen dat balken en planken gingen rotten. 
In de hedendaagse bouw is er geen reden of noodzaak 
voor een kruipruimte door de toepassing van betonnen 
vloeren. Sterker nog: een kruipruimte kent ook veel 
nadelen. Zo is het bij het kruipluik moeilijk om deze 
geheel kierdicht te krijgen waardoor koude en vochtige 
lucht het gebouw binnenkomt. Dit geldt ook voor 
optrekkende kou vanuit de kruipruimte via de begane 
grondvloer. Tot slot is bij een fundering met kruipruimte, 
ter plaatse van de aansluiting van de fundering en het 
opgaand metselwerk, het nauwelijks mogelijk om geheel 
koudebrugvrij te bouwen.

Geheel koudebrugvrij
Koudebruggen zijn plekken waar de isolatielaag in de 
uitwendige scheidingsconstructie plaatselijk worden 
onderbroken als gevolg van een ondoordacht ontwerp 
en/of een gebrekkige aanleg van de isolerende bouwschil.

Als gevolg hiervan komt kou van buiten naar binnen 
en ontstaan er vochtplekken in een gebouw door 
condensvorming. Omdat bij zeer goed geïsoleerde 
gebouwen koudebruggen, ter plaatse van de fundering, 
meer dan 25% van het totale warmteverlies veroorzaken, 
is het vermijden van koudebruggen van groot belang. 

Door de doorlopende isolatieschil ter plaatse van de 
aansluiting tussen opgaande wand en betonvloer is de 
Hectar funderingsvloer geheel koudebrugvrij.

Constructief advies en tekenwerk
Omdat ieder gebouw zijn eigen eigenschappen heeft 
en omdat Nederland verschillende ondergronden kent, 
beoordelen onze constructeurs op welke wijze de Hectar 
funderingsvloer dient te worden toegepast. De Hectar 
funderingsvloer kan zowel ‘op staal’ als ‘op palen’ 
worden uitgevoerd. Indien de Hectar funderingsvloer 
wordt toegepast verzorgen onze constructeurs (als 
deelconstructeur) het constructieve tekenwerk en de 
statische berekening van de Hectar funderingsvloer. 

Hoge kwaliteit en uitstekende service
Naast het uitleveren van de constructief uitgewerkte 
Hectar funderingsvloer bieden wij tevens de mogelijkheid 
om de volledige installatie inclusief het plaatsen van 
bijlegwapening (indien van toepassing) en het storten 
van de betonmortel te verzorgen.

Hectar funderingsvloeren 
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De fundering voor duurzame bouw
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Vossen Natuursteen in Someren 
is fabrikant van natuurstenen 
onderdelen voor de bouw. Denk aan 
buitendeurdorpels, raamdorpels, 
traptreden of stootborden. Maar ook 
vensterbanken, deuromlijstingen 
en brievenbussen van natuursteen 
komen bij Vossen van de band.  
De natuursteen is van hoge kwaliteit 
en wordt verantwoord gewonnen in 
groeves in België, Italië, Duitsland, 
India en China. Vossen levert snel 
en kan als het nodig is binnen twee 
weken het natuurproduct afleveren 
bij elke BouwPartner in Nederland. 
Tom en Marco Vossen staan aan het 
roer van dit familiebedrijf.

“Het bedrijf bestaat nu ruim 60 jaar 
en we houden onze oorspronkelijke 
waarden en normen nog steeds hoog 
in het vaandel. In 1981 namen wij het 
bedrijf over van onze vader en richtten 
ons volledig op het produceren van 
natuursteenonderdelen voor de 
bouw. Inmiddels hebben we een 
grote collectie aan marmer, graniet, 
composiet en hardsteen”, vertelt Tom 
trots. 

DUURZAAMHEID IN PRODUCTIE EN 
VEILIGHEID IN WERKOMGEVING
“We werken voor lokale aannemers  
maar leveren ook onze natuursteen-
producten aan BouwPartner. In totaal 
hebben wij zo’n 280 verkooppunten 

en maken we alles op maat voor 
onze klanten. We onderscheiden 
ons door het leveren van hoge 
kwaliteitsproducten in een korte 
tijd én tegen een scherpe prijs. 
Daarnaast staat veiligheid voor 
onze mensen voorop en staan wij 
garant voor het naleven van goede 
arbeidsomstandigheden in landen  
als India en China, waar de graniet- en 
composietgroeves liggen.  
De arbeidsomstandigheden daar 
zijn anders dan in Nederland maar 
nu we aangesloten zijn bij TruStone, 
een internationaal MVO-initiatief 
voor het waarborgen van de mensen- 
en arbeidsrechten in die landen, 
vertrouwen we erop dat de regels 
worden nageleefd en dat het milieu 
niet wordt geschaad. In dit collectief 
is verantwoorde productie en inkoop 
van natuursteen een belangrijke 
voorwaarde in onze handel.”

REKENING HOUDEN MET 
MILIEUASPECTEN  
“Onze natuursteen is duurzaam 
gewonnen. Dat betekent dat wij  
rekening houden met de milieu-
aspecten van het land waar de groeves 
zijn. We zijn trots op de goede samen- 
werking met leveranciers in die landen,  
die ons mooi materiaal leveren tegen  
de beste prijs. Uit Italië komt het  
prachtige marmer in zeven verschil-
lende kleuren. Die kleur is afhankelijk 

van waar gegraven is. Marmer is net 
als hardsteen een vrij zacht materiaal. 
Door de zichtbare fossiele elementen 
is elke natuurstenen plaat uniek. 
Het natuurlijk karakter wordt ook na 
bewerking in onze zagerij behouden. 
Natuursteen is ontstaan uit een 
natuurlijk proces van miljoenen jaren 
waarbij schelpjes en zelfs kleine visjes 
zijn versteend. De blauwe hardsteen 
wordt net onder Charleroi in België 
gewonnen en is ook een zacht 
materiaal. Toch is het in de uitstraling 
een stuk stoerder dan marmer.  
Deze steen wordt veel gebruikt voor 
dorpels en vensterbanken.  
Composiet importeren we zelf recht-
streeks uit China.” 

MILIEUVRIENDELIJKE ZAGERIJ
“Om natuursteen te kunnen zagen 
gebruiken onze vakmensen in de 
zagerij veel water. Daarvoor gebruiken 
wij regenwater dat via het dak in grote 
buffervaten wordt opgevangen.  
Na gebruik wordt dit water gezuiverd 
en het restafval van de natuursteen 
gaat in grote containers naar een 
afvalwerker. Het wordt hergebruikt in 
de wegenbouw, voor de bestrating en 
fundering van trottoirs in de open-
bare ruimte. Zo dragen wij bij aan 
het verantwoord verwerken van ons 
duurzaam natuurproduct”, zegt Tom 
tot slot. 

Vossen  
Natuursteen
Producent van  
verantwoord gewonnen 
natuursteenproducten

ADVERTORIAL



Albergen | Arkel | Badhoevedorp | Berghem | Boekel | Boxtel | Deurne | Ermelo | Etten-Leur | Gennep | Heerlen | Helmond | ‘s-Heer Arendskerke  
‘s Hertogenbosch | Horst | Kaatsheuvel | Kerkrade | Maasbree | Middelburg | Mijdrecht | Nij Beets | Oirschot | Oudewater | Renesse | Roermond
Roosendaal | Rucphen | Schinnen | Slagharen | Staphorst | Veenendaal | Volendam | Weert | Winterswijk | Wouwse Plantage | Zoetermeer | Zwijndrecht 

BOUWPARTNER.COM

@jouw.bouwpartner

@bouwpartner

Jaargang 3  |  Editie 16  |  april 2023 
© BouwPartner

Actieprijzen geldig van 1 april t/m 16 juni 2023.  
Alle prijzen zijn in euro en excl. btw.  
Individuele kortingen gelden niet op actieproducten. 
Prijswijzigingen, zet- en typefouten voorbehouden.  
Zolang de voorraad strekt. 
 
Coverfoto met dank aan Bouwbedrijf Harbers

VAKKUNDIG ADVIES • RUIM ASSORTIMENT • PROFESSIONELE KWALITEIT • SCHERPE PRIJSSTELLING • STERK EIGEN MERK 
BOUWMATERIALEN • HOUT • SANITAIR • ELEKTRA • GEREEDSCHAP • IJZERWAREN • VERF • TEGELS • WERKKLEDING • TOEBEHOREN

Adreswijzigingen en aan- of afmelden voor het BouwBlad: info@bouwpartner.com

ACTIE! 

GRATIS HANDIGE GEREEDSCHAPSTAS  

BIJ AANKOOP VAN 12 KOKERS

OP=OP
GRIFFON Poly Max®  
High Tack Express 
• Montagelijm voor binnen-  
 en buitentoepassingen
• Hoge aanvangshechting
• Blijvend elastisch
• Krimpvrij: 100% lijm
• Overschilderbaar

89,50
12 kokers

29,30

+ GRATIS  

18CM MULTI BOUWDRIEHOEK   

T.W.V. € 21,- BIJ AANKOOP VAN 

EEN 30CM MULTI BOUWDRIEHOEK

DeWALT 
Multi Bouwdriehoek 30cm 
• Betere grip door vaste grote basis 
• Betere leesbaarheid door contrasterende kleurgradaties
• Bestand tegen zwaar gebruik door extra dikke behuizing 
• Ideaal voor gebruik als zaaggeleider
• Markeringslijninkepingen voor het markeren van scheuruitsnijdingen


