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FSC Trademark©
 
1996 Forest Stewardship 

Council A.C. FSC hout is afkomstig uit goed 
beheer de bossen,  onafhankelijk gecertificeerd in 
 overeenstemming met de regels van de Forest 
Stewardship Council.
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G E V E L B E K L E D I N G  -  N I E U W 

normaal in hout aantreffen, zoals 
scheurtjes, kwasten en pitten, zijn 
ook bij gemodificeerd hout nog 
aanwezig. Het hout is namelijk door 
het  proces als het ware enkele  
honderden jaren verouderd en 
daardoor volkomen acceptabel.

Stel dat een te kiezen gevelbekleding 
moet voldoen aan de volgende 
eisen: snel te monteren, prima  
kwaliteit, hoge duurzaamheid,  
uitstraling van hout. In al deze 
gevallen is ModiWood, gevelbe
kleding van gemodificeerd hout, 
een uitstekende keus. Bij de  
ver vaardiging van ModiWood 
worden uitsluitend water en warmte 
gebruikt (dus totaal géén chemica
liën). Dit levert een houtproduct 
met duurzaamheidsklasse I/II op. 
Bovendien wordt voor ModiWood 
vuren gebruikt dat alleen komt uit 
PEFCgecertificeerde bossen.

ModiWood Colour 
ModiWood is nu, naast de onbe
handelde ‘basisversie’, ook verkrijg
baar in kleur: ModiWood Colour. 
De verf wordt in de fabriek onder 
gecontroleerde omstandigheden 
opgebracht, wat een kwaliteit 
oplevert die op de bouwplaats niet 
of veel minder snel wordt bereikt. 

Houten gevelbekleding nu ook
kant-en-klaar in kleur

Colour Zweeds Rabat Colour Fins Rabat

Andere voordelen 
•  Onderhouds vriendelijk 
•  Vormvast 
•  10 jaar garantie PEFC- 

gecertificeerd hout 
•  KOMO-product certificaat 

Daarnaast bespaart ModiWood 
Colour op arbeidskosten: op maat 
zagen, kopse kanten afwerken, 
monteren en klaar. Een schilder 
komt er niet aan te pas. De stan
daard verkrijgbare kleuren zijn 
wit (RAL9001), zwart (RAL9005), 
oxyderood (RAL3009) en groen 
(RAL6009). Schroeven, nagels 
en retoucheverf zijn ook in kleur 
leverbaar. 
       
Verschillende typen 
ModiWood Colour is op bestelling 
leverbaar in Zweeds rabat 9/20 x 
142 mm en Fins rabat 18 x 142 mm. 
De werkende breedte is 130 mm + 
2 mm. Het Zweeds rabat is geschikt 
voor horizontale en diagonale 
verwerking en het Fins rabat wordt 
vooral verticaal toegepast (let hier
bij wel op de meest voorkomende 
windrichting).
De tienjarige garantie is van kracht 
mits ModiWood technisch juist  
en met de juiste accessoires is ver  
werkt. Het hout is beschermd met 
een dekkend, nietfilmvormend verf
systeem dat alzijdig is aangebracht. 
Wordt ModiWood onbehandeld 
toegepast, dan zal het licht gaan 
vergrijzen. ModiWood is volledig 
recyclebaar en kan ook normaal 

worden verbrand. De uiter
lijke kenmerken die we 
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stihokrant

De Stiho krant wordt 
gedrukt op FSC-papier.

H u i S O r g a a n  v a n  S t i H O

Schuine details 
Architecten Alberts & Van Huut B.V., 
bekend van het opvallende pand van 
de Gasunie in Groningen, ontwierp 
een complex dat, naar wens van de 
gemeente Nieuwegein, een blikvanger 
moet zijn. De Nieuwe Baten bestaat uit 
vijf woonlagen met 100 appartemen
ten en een parkeerkelder voor ca.150 
auto’s, met een ‘zorgplint’ bestemd 
voor welzijnswerk in de wijk. De 
organische vormen, typerend voor de 
architect, zijn van verre herkenbaar. 
Met alle schuine details in de gevels 
bleken kozijnen, gevelbekleding en 

Het is alweer zo’n tien jaar geleden dat de huisvesting van Stichting De Baten 
in Nieuwegein compleet afbrandde. De toentertijd kant-en-klare plannen voor 
de revitalisering van het complex vielen hiermee in duigen. In de jaren daarna  
werden nieuwe plannen uitgewerkt door FLORIE Projectontwikkeling. 
Sinds maart 2010 brengt Bouwbedrijf FLORIE en van den HEUVEL bv die plannen 
ten uitvoer met de bouw van De Nieuwe Baten/Parkview.

FSC-constructie-
multiplex met oog 
voor zichtwerk

Brandveilig bouwen 
met underlayment

Duurzame 
continuïteit of korte-
termijnwinst? 

Licht door een buis 
reikt tot overal in het 
huis 

balkons een grote opgave in de bouw. 
Het kleurgebruik van de twaalf kilo
meter Eternitsidings en de ongeveer 
1400 m2 Rockpanel bepaalt de sfeer 
van de buitenkant. Hoofduitvoerder 
Hans Schwarze vertelt: “Dit is zo’n 
project dat je maar eens in je leven mag 

In alle kleuren en maten 
herbouwd tot De nieuwe Baten

 NIEUW  Skantrae binnendeuren   Kingspan Insulation   Metsä Wood FireResist vurenmultiplex   ModiWood Colour gevelbekleding

a p r i l  /  m e i  2 0 1 2 

Lees verder op pagina 2.

Het moge duidelijk zijn waar al het zaagverlies vandaan kwam ...
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V E R V o L G  p A G I N A  1

Niet alleen het ontwerp van het nieuwgebouwde wooncomplex  
De Nieuwe Baten/Parkview in Nieuwegein is fris, dat geldt ook voor 
het kleurgebruik.

in alle kleuren en maten

laat leveren met een witte grondlaag 
van ca. 60 μm dik. 
Een ander onderscheidend kenmerk 
van Copaplex is het FSCcertificaat. 
Dit garandeert dat er niet meer 
bomen worden gekapt dan er in het 
bos bijgroeien en dat mensen en  
dieren worden beschermd. 

Toepassing en andere  
eigenschappen 
Copaplex is bij uitstek geschikt voor 
renovatiewerk en het construeren 

van vloeren, wanden, dakbeschot 
en dakelementen. De plaat heeft een 
gering gewicht, is CE2+ gecertifi
ceerd en toepasbaar in alle blijvende 
constructies volgens EN13986 en 
NEN636. Door de zorgvuldige fineer
samenstelling en opbouw is Copaplex 
een vlakke plaat. Tong en groef maakt 
verbindingen mogelijk die de vlak
heid van de platen letterlijk en figuur
lijk recht doen. De verlijming  
is WBP (water boiled proof) en  
daarmee beter bestand tegen vocht.

Omdat steeds meer 
opdrachtgevers vragen om 
FSCgecertificeerde mate
rialen, stelt Stiho alles in 
het werk aan deze vraag te 
kunnen (blijven) voldoen. 
Bijvoorbeeld met Copaplex, 
een grenen constructie
multiplex met een fraai 
gesloten oppervlak, vrijwel 
zonder kwasten en noes
ten. Dit kenmerk maakt 
Copaplex zeer geschikt voor 
constructief werk. Ook is de 
plaat hierdoor zeer goed af 
te werken, wat nóg makke
lijker verloopt als u de plaat 

p L A A T M A T E R I A A L

dat gebruikt kan worden voor de 
afwerking van gevels, dakranden en 
andere detailleringen. De keuze 
voor het Eternit en Rockpanel is 
niet alleen vanwege de kleur 
gemaakt, maar ook vanwege de 
brandklasse. Rockpanel Colours is 
standaard leverbaar in 100 kleuren 
waarvan 20 (Standard) kleuren uit 
voorraad en 80 (Special) kleuren op 
bestelling (vanaf 100 m2). Daarnaast 
zijn bijna alle RAL/NCSkleuren op 
bestelling leverbaar vanaf 100 m2. 
Alle Rockpaneldelen die op de gevel 

bouwen. Het was voor alle partijen 
een hele uitdaging, want niets aan 
dit project is rechttoe rechtaan. Nor
maal verlies je misschien 20% bij de 
verwerking van plaatmateriaal, in 
dit geval loopt dit al snel op richting 
de 60%. Maar dat is in dit geval echt 
onvermijdelijk.” 

Rockpanel met de steiger mee
De traditionele bakstenen gevels 
springen er door de frisse kleuren 
van Rockpanel echt uit. Rockpanel 
is een onderhoudsarm materiaal 

zijn aangebracht, zijn van tevoren 
tot op de millimeter nauwkeurig 
uitgetekend. Hans Schwarze: “Stiho 
leverde de delen in de juiste maat en 
kleur aan. Daarnaast werd het ook 
per woning gebundeld afgeleverd in 
een mix van maten, kleuren en vor
men, zodat we met de steiger mee 
omlaag konden monteren.” Het 
mag duidelijk zijn dat maatvoering 
en logistiek voor dit project belang
rijke slagingsfactoren zijn geweest. 
Simon Blokland, organisatiemede
werker, benadrukt dit dan ook 

sterk: “We hadden in dit project 
twee vaste maatvoerders die ervoor 
zorgden dat alles met de juiste mal
len kon worden gemaakt.” Nog voor 
de bouwvak 2012 worden de eerste 
woningen opgeleverd.

ook de overstekken 
zijn met Rockpanel 

bekleed.

Balkons en gevels op galerij nivau zijn bekleed  
met Eternit Sidings met houtnerfstructuur.

FSC grenenmultiplex 
voor blijvende constructies

Copaplex FSC mixed 70%, leverbaar in: 

Type Afmeting (cm) Dikte (mm)
TG4, tong en groef 244 x 61 18 
TG2, tong en groef 244 x 122 18 
SQ, rechte kanten, ook wit gegrond 244 x 122  9, 12, 15, 18

Dankzij tong en groef 
rondom ontstaat een strak 
oppervlak.
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Diverse nieuwtjes van Neerlands nummer-1-binnendeurenspecialist  
Skantrae: uitbreiding decoratieve producten, nieuwe series luxe binnen-
deuren en een rvs design-schuifsysteem. 

Sinds kort zijn de bedrijven Kingspan Insulation en EcoTherm officieel  
gefuseerd. Daarmee verdwijnt ook de merknaam EcoTherm. Meer over  
deze en andere veranderingen in onderstaand artikel.

Diverse nieuwtjes van neerlands nr. 1 krachtenbundeling in ‘isolatieland’

Diverse nieuwtjes van Neerlands
nummer 1 op het gebied van binnendeuren

Krachtenbundeling in ‘Isolatieland’:
merknaam verdwijnt, producten blijven

Bovendien zijn paumellescharnieren 
toegevoegd, in dezelfde finish lever
baar als de Skantrae deurkrukken. 
Bij Stiho zijn dus niet alleen alle 
Skantrae deuren te bestellen, maar 
ook het grote bijpassende assorti
ment aan decoratieve  producten. 

Nieuwe series luxe  
binnendeuren 
Naast de uitbreiding van deco
ratieve producten introduceert 
Skantrae ook twee nieuwe luxe 
 binnendeurenseries: Skantrae 
Fusion en Skantrae Nano, beide 
FSC-gecertificeerd. Ook zijn  
nieuwe deurkrukken toegevoegd, 
elk met zijn eigen uitstraling. 
Al deze producten, met uitzonde
ring van lambrisering, zijn direct  

PIRplaten voor het isoleren van 
woningen en utiliteitsgebouwen en 
overige industriële toepassingen. 
Het nieuwe Kingspan Insulation 
krijgt door deze toevoeging volop 
de mogelijkheid het marktaandeel 
van hoogrendementhardschuim
isolatiematerialen te vergroten. Het 
is de verwachting dat de komende 
jaren de markt voor isolatiema
terialen blijft groeien, daarnaast 
zijn er voldoende kansen om het 
marktaandeel van hoogwaardige 
hardschuim isolatiematerialen bin
nen deze markt te vergroten.

Nieuwe productnamen
Door de krachtenbundeling vergroot 
het nieuwe Kingspan Insulation haar 
kennis over Resol en PIRisolatie
materialen. Productontwikkelingen 
zullen dan ook aan de orde van de dag 
blijven, met als voorbeeld iSoEasy, 
een nieuw zolderisolatieconcept voor 
professional en consument. 
Bij de integratie van de twee bedrijven 
horen ook nieuwe merknamen.  
De bedrijfsnaam EcoTherm ver

uit voorraad leverbaar; de lambri
sering en bijbehorende sier en  
plafondlijsten kunnen binnen 
enkele weken op bestelling worden 
geleverd. Bereken het benodigde 
aantal meters of panelen met de  
Skantrae rekentool, te vinden op  
www.skantrae.com/lambrisering. 

RVS design- schuifsysteem
Het laatste Skantraenieuwtje is een 
mooi en praktisch rvs design
schuifsysteem voor binnendeuren. 
Dit DELTA railsysteem is bedoeld 
als ‘voor de wandmontage’. Is  
daarentegen een systeem nodig dat 
ín de wand kan worden verwerkt, 
dan adviseert Stiho het ALFA 
schuifsysteem. Vraag via de ant
woordfax meer informatie aan.

dwijnt, de productnaam EcoTherm 
verandert in Therma. De producten 
zelf veranderen niet.

Wijziging Bouwbesluit 
Het nieuwe Bouwbesluit, dat ingaat op 
1 april 2012, vereist dat de minimale 
Rc-waarde van 2,5 naar 3,5, en wellicht 
op termijn naar 5,0 stijgt. Het is de ver
wachting dat hierdoor de vraag naar 
hoogrendementhardschuimisolatie

Dankzij een recente forse assorti
mentsuitbreiding zal Skantrae nog 
wel even de grootste leverancier van 
luxe binnendeuren in Nederland 
blijven. Naast de in februari 2012 
verschenen binnendeurenbrochure 
verschijnt later dit jaar een geheel 
vernieuwde buitendeurenbrochure. 

Uitbreiding decoratieve 
producten 
Zoals gezegd is het binnendeuren
programma sterk uitgebreid. Niet 
alleen met deuren maar ook met 
diverse decoratieve producten die 
goed aansluiten op de profilering van 
de gekozen deur, het zogenaamde 
Skantrae stijlconcept.  
Denk daarbij aan architraven,  
plinten, sierlijsten en lambrisering. 

Per december jl. zijn Kingspan 
Insulation B.V. en EcoTherm 
officieel samengegaan onder de 
naam Therma. Daarmee is de 
gevestigde bedrijfsnaam EcoTherm 
verdwenen. Wat is gebleven, zijn de 
vertrouwde producten en kwaliteit. 
Kingspan Insulation ontwikkelt, 
produceert en verkoopt kwalitatief 
hoogwaardige Kooltherm® en  

I S o L A T I E  -  N I E U W

materialen toeneemt. Met Resol en 
PIRmaterialen worden al veelvuldig 
gebouwen en huizen met een waarde 
hoger dan Rc 5 geïsoleerd. Het grote 
voordeel van Kingspan Resol- en PIR-
materialen is dat bij woningbouw en 
renovatie de beschikbare spouwruim
te voldoende is om plaats te bieden aan 
he t materiaal. Dat betekent dus: geen 
extra kosten voor aanpassing van de  
constructie én geen ruimteverlies.

Met Resol- en pIR-materialen van 
Kingspan Insulation wordt zeer 
hoogwaardig geïsoleerd zonder 
ruimteverlies.

EcoTherm® verandert in Therma™ 

Oud Nieuw

EcoTherm® Topline® BG Therma™ TR20 Platdak Plaat
EcoTherm® Topline® XR Therma™ TR26 FM Platdak Plaat
EcoTherm® Topline® MG Therma™ TR27 FM Platdak Plaat
EcoTherm® Topline® Plex BG Therma™ TR30 Platdak Plaat
EcoTherm® Topline® Tapered BG Therma™ TT40 Afschot Dakplaat
EcoTherm® Topline® Tapered XR  Therma™ TT46 FM Afschot Dakplaat
EcoTherm® Renova® XR Therma™ TP10 Renova Dakplaat
EcoTherm® Slimline Therma™ TW50 Spouwplaat
EcoTherm® Slimline Plus Therma™ TW50 Plus Spouwplaat
EcoTherm® Afbouwplaat Gipsvezel  Therma™ TW56 Binnenisolatie Element
EcoTherm® Baseline Therma™ TF70 Vloerplaat

3



  
i

n
 

k
o

r
t

 
b

e
s

t
e

k

p L A A T M A T E R I A A L  -  N I E U W

Metsä Wood, leidend producent in de ontwikkeling van innovatieve 
hout producten, ontwikkelde een nieuwe behandelmethode voor brand-
bescherming van vurenmultiplexplaten: FireResist. Een nieuw bewijs  
dat brandveilig bouwen met hout wel degelijk mogelijk is.

brandveilig bouwen

De bouwregelgeving stelt eisen aan 
de minimumtijd voor de brand
weerstand van een constructie, de 
snelheid van brandvoortplanting en 
de rookontwikkeling. Metsä Wood 
heeft een economische oplossing 
gevonden die voldoet aan de steeds 
strengere eisen: FireResist. Dit is een 
vurenmultiplexplaat waarvan het 
oppervlak geïmpregneerd is  
middels BT Wood®-technologie.  
De behandeling verhoogt de weer
stand tegen vlamverspreiding en 
vermindert de inbrandsnelheid. 
Daarbij laat de behandeling geen of 
slechts heel weinig zouten op het 
oppervlak achter. De behandeling 
heeft géén effect op de mechanische 
eigenschappen van de plaat (met 
uitzondering van de brandeigen
schappen), de duurzaamheid van  
de bevestigingsmiddelen (corrosie), 
de dampweerstand en de formalde
hydeemissie. Door de behandeling 
worden FireResistplaten lichtgeel. 

B-s2,d0 en C-s2,d0. In Euroklasse B 
heeft het product een grote weer
stand tegen vlamuitbreiding. In 
Euroklasse C heeft het product een 
beperkte weerstand tegen brand
uitbreiding. Bij brand pro duceren 
FireResistplaten slechts een 
beperkte hoeveelheid rook (klasse 
s2) en is er géén gevaar voor vallen
de brandende druppels (klasse d0). 
FireResist is beproefd en gecertifi
ceerd door VTT Technical Research 
Centre in Finland, de productie en 
kwaliteitsbewaking wordt contro
leerd door VTT. 

Brandveilig bouwen 
met underlayment

Eisen aan brandveiligheid 
Omtrent brandveiligheid zijn  
er eisen t.a.v. branddoorslag 
(bezwijken van een constructie), 
uitbreiding van de brand en rook
ontwikkeling. Voor de branddoor
slag is de verbrandingssnelheid 
(verkoling) van het hout belangrijk. 
M.a.w.: na hoeveel tijd verliest de 
constructie zijn brandweerstand 
met risico tot bezwijken. Voor de 
branduitbreiding is de weerstand 
tegen de vlamverspreiding van 
belang, uitgedrukt in Europese 
brandklassen. Deze geven weer: 
  de weerstand tegen vlam

verspreiding;
 de rookproductie;
  de hoeveelheid brandende  

druppels die er vanaf vallen.

Weerstand tegen  
branduitbreiding
De Metsä Wood FireResistplaten 
zijn leverbaar in de Euroklassen 

Toepassingen
FireResistplaten zijn bestemd  
voor toepassing binnen de klimaat
klassen 1 (binnentoepassingen) en 2 
(buiten, beschermd tegen directe 
weersinvloeden) volgens Eurocode 
5. Toepassingsvoorbeelden: bepla
ting van vloeren, wanden en  
plafonds van vluchtroutes in  
appartementen, kantoren, scholen, 
winkels, publieke gebouwen enz. 
Andere voorbeelden: compartimen
teringswanden, liftschachten, 
be plating van stabiliteits wanden  
en brandwerende bekleding van 
staalconstructies. 

Afval 
Recycling door restanten in andere 
toepassingen te verwerken heeft 
uiteraard de voorkeur, maar Fire
Resist kan ook worden verbrand  
bij een temperatuur > 850°C.  
Het product bevat géén zware  
metalen of halogene mengsels. 

Metsä Wood ontwikkelt regelmatig 
nieuwe innovatieve houtproducten. 
Zo produceert het bedrijf (naast het 
gebruikelijke Fins vurenmultiplex) 
sinds kort ook WeatherGuard, 
vurenmultiplex met een bescher
ming tegen het weer, en  
MouldGuard, vuren met een  
antischimmelbehandeling.

Finnforest heet nu Metsä Wood 
De houtindustriegroep Metsällitto Group verandert haar naam in 
Metsä Group. Dit is de laatste fase van een herstructurering van de 
groep. Het doel is een uniforme industriegroep te vormen. De naam 
Metsä omvat alle sectoren. De nieuwe huisstijl heeft geen invloed op 
de structuur en de juridische status.

Voordelen Metsä Wood FireResist 
  Euroklasse B en C voor brandverspreiding
  vermindering inbrandsnelheid
  kan worden toegepast als dragende constructie
  is overschilderbaar, verven kan op de ge bruikelijke wijze 
  kan op de gebruikelijke wijze worden bevestigd 
  grote sterkte, hoge buigstijfheid, laag gewicht
 goede vormvastheid 
-  beschikbaar met of zonder messing en groef (2 of 4 zijden)
  -  verkrijgbaar in de dikten 12-30 mm

Fins vuren constructief 
underlayment
  PEFCgecertificeerd  

(70% PEFC)
- KOMO-gecertificeerd
- CE 2+
-  Klasse-indeling volgens 

BRL 1705: klasse M
 kwaliteit fineren II/III
 exterieur verlijmd (WBP)
- dikte 18 mm
-  leverbaar in 244 x 122 cm 

met tongengroef  
(alleen aan de lange zijden)

-  leverbaar in 244 x 61 cm 
met tongengroef  
(aan 4 zijden)

 leverbaar met rechte kanten

4



  

A C H T E R G R o N D

Bert van Veldhuizen, directeur van FSC Nederland, zet zich dagelijks 
samen met de ruim driehonderd partners van deze netwerkorganisatie 
in voor het doel van FSC Nederland: het vanzelfsprekend maken van 
FSC-gecertificeerd hout en papier op de Nederlandse markt.

Duurzame continuïteit

Sinds 1993 werkt FSC aan verant
woord bosbeheer wereldwijd. Volgens 
FSC is het verantwoord beheren van 
een bos een betere manier om bossen 
te behouden dan het bos af te sluiten 
met een hek. Via certificering kan  
het hout vervolgens door de gehele 
handel keten (Chain of Custody) wor
den gevolgd, waardoor een koper van 

FSChout, zoals een aannemer of 
opdrachtgever, zeker weet dat het 
hout uit een goed beheerd bos komt. 
Toch is er maar een relatief klein deel 
van de aannemers FSCgecertificeerd. 
De redactie van de Stiho krant be
zocht Bert van Veldhuizen, directeur 
van FSC Nederland. 

Waarom is de bouwbranche 
zo’n belangrijke doelgroep 
voor FSC? 
“Het overgrote deel van de hout
stromen is natuurlijk bestemd voor 
toepassingen in de bouw. Als we het 
belang van verantwoord bosbeheer 

zaam bosbeheer twijfelt. Inmiddels is 
er bereikt dat 16% van de bossen in 
de wereld duurzaam beheerd wordt, 
37% daarvan is FSC-gecertificeerd.  
Het aanbod van gecertificeerd hout 
stijgt gelukkig nog steeds. 
Daarnaast wordt er continu door 
gewerkt aan de integriteit en zuiver
heid in de keten. Dat is af en toe  
lastig voor partijen die gecertificeerd 
zijn. Regels worden soms aangepast 
om 100% zekerheid te hebben over 
het verloop in de keten. Daardoor 
lijkt het wel eens alsof regels voort
durend veranderen. De regelgeving 
en het aantal verschillende certifi
caten maken het voor mensen 
onoverzichtelijk. Het is van belang 
om het voor de aannemer zo ge

Duurzame continuïteit 
of kortetermijnwinst? 

onder de aandacht weten te bren
gen, waardoor de vraag ernaar stijgt, 
zal dat een enorme positieve impact 
hebben op het aanbod en dus het 
bos. Overigens zal niemand ontken
nen dat verantwoord bosbeheer een 
belangrijk thema is. Toch hebben 
we als FSC Nederland nog een grote 
uitdaging in de bouwbranche als het 
om concrete certificeringen gaat.”

Hoeveel bouwers zijn er 
gecertificeerd in Nederland? 
“Vorig jaar is het aantal FSC-gecertifi
ceerde aannemers verdubbeld, van 
300 naar 600. Daar zijn we natuurlijk 
heel trots op, maar er moet nog wel 
wat gebeuren. De aannemerij heeft 
steeds vaker te maken met opdracht
gevers die eisen stellen aan duurzaam
heid en certificering van aannemers. 
Ik ben ervan overtuigd dat bouwers 
meer opdrachten zouden kunnen 
krijgen als ze gecertificeerd zijn. We 
krijgen regelmatig vragen van bou
wers over hoe ze gecertificeerd kun
nen worden. Júíst met die reden.” 

Welke ontwikkelingen 
maken het certificeren  
(on)mogelijk? 
“De overheid en grote ontwikkelaars 
zullen duurzame materialen blijven 
vragen. We zien ook al dat dat met de 
dag meer wordt. Tien jaar geleden 
waren enkelen al wel bekend met het 
thema duurzaam bosbeheer en zij 
zagen daar ook het belang van in. Nu 
echter is er niemand meer die aan 
het belang en de noodzaak van duur

makkelijk mogelijk te maken. Een 
voorbeeld daarvan is de mogelijk
heid tot dubbel certificeren, tege
lijker tijd FSC en PEFC. Dat kan op 
dit moment al, waarbij overigens de 
scheiding van stromen overeind 
blijft. Wetgeving is natuurlijk ook 
aan verandering onderhevig. Met 
ingang van maart 2013 is het verhan
delen van illegaal hout verboden. De 
impact van deze nieuwe wetgeving is 
best groot. Het houdt namelijk in dat 
al het hout dat verwerkt wordt straks 
aantoonbaar legaal moet zijn. Dat 
zegt helaas nog niets over of het hout 
uit een verantwoord beheerd bos 
komt, maar dat zal ongetwijfeld in de 
komende jaren nog volgen.” 

Wat verwacht u voor  
de toekomst? 
“Ik denk dat de wereld er over tien 
jaar heel anders uitziet wat duur
zaamheid betreft. Het voorbeeld  
dat ik vaak aanhaal is dat van de 
benzinepomp: mensen weten nu 
niet beter dan dat benzine loodvrij 
is. Op vergelijkbare wijze is duur
zaam hout over tien jaar ook 
gemeengoed. Als we die missie vol
bracht hebben, kunnen we als FSC 
Nederland misschien wel aan de 
slag met de promotie van hout als 
toepassing.” Waarmee de keuze
vraag in de kop van dit artikel is 
beantwoord: duurzame continuïteit.

Bert van Veldhuizen, directeur  
FSC Nederland.

boscertificering wereldwijd
Bron: Kerngegevens Bos en Hout 2010, Probos

84%
Niet gecertificeerd

in 2010 was wereldwijd 84% 
van de bossen waaruit hout 

wordt geoogst, nog niet 
gecertificeerd.

16%
Wel gecertificeerd
in 2010 was wereldwijd 16%  
van de bossen waaruit hout  
wordt geoogst, gecertificeerd.
Daarvan is het aandeel PEFC 63% 
en FSC 37%.
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Bij energienota’s die de pan uit rijzen, kan besparing op  
verlichtingskosten soelaas bieden. Solatube daglicht-
systemen transporteren daglicht vrijwel zonder verlies naar 
ruimten die voorheen afhankelijk waren van kunstlicht. 

licht door een buis

De steeds maar stijgende energie
kosten zijn nu direct al naar  
beneden te schroeven door te 
besparen op verlichting. Door  
daglicht optimaal te benutten, is 
het inschakelen van kunstlicht niet 
of pas veel later nodig. Met het 
Solatube® daglichtsysteem komt 
daglicht zelfs op plekken waar dat 
eerder niet mogelijk was. En dat 
zónder kostbare wijzigingen in het 
bestek of de bestaande constructie. 
Bovendien stimuleert de overheid, 
via de EnergieInvesteringsaftrek 
(EIAregeling), de investering in  
deze milieuvriendelijke techniek. 

Solatube gebruikt totaal geen  
energie, heeft geen bewegende 
onderdelen en is onderhoudsvrij. 
Het daglichtsysteem vangt buiten
licht op met een hoog waardige 
 koepel. Via een super reflecterende 
lichtbuis - reflectiewaarde 99,7%! - 
kan elke (inpandige) ruimte bereikt 
worden. Fraai vormgegeven dag
lichtarmaturen stralen het licht het 
vertrek in voor een hoog visueel 
comfort. Het product kan (vrijwel) 
zonder bouwkundige ingrepen 
 worden toegepast in zowel 
be staande bouw als reno vaties als 
nieuwbouw. Er is keus uit drie 
maatvoeringen. 

Even simpel als ingenieus: vang daglicht op met 
een speciale koepel en transporteer het middels 

een super reflecterende buis naar waar het nodig is.

Licht door een buis 
reikt tot overal in het huis

Toepassing en  
leveringsprogramma
De Solatube systemen  
kunnen in alle platte en 
hellende daken worden 
toegepast zonder of met 
slechts minimale bouw
kundige wijzingen.  
Op bestelling leverbaar: 
  Solatube Brighten Up 

Serie (Ø daglichtbuis  
25 cm en 35 cm):  
voor woning en utiliteits
bouw 

  Solatube Brighten Up 
Serie in de variant Energy 
Care Optima: geschikt 
voor passiefbouwen

  Solatube SolaMaster Serie 
(Ø daglichtbuis 53 cm):  
voor utiliteitsbouw

  Solatube accessoires:  
verlichtingsarmaturen, 
ventilatieunit, effect
lenzen voor warmere 
kleuren, daglichtdimmers 
eventueel met design
afstandsbediening etc.

Montage en service 
Doordat het Solatube systeem  
telescopisch in elkaar past en  
doordat het systeem grotendeels  
is voorgemonteerd, is de installatie 
eenvoudig. Met verleng en  
bochtstukken zijn de toepassings
mogelijkheden zeer uitgebreid. 
Techcomlight, exclusief importeur 
van de Solatube daglichtsystemen, 
voorziet in een goede informatie
voorziening aan aannemer, instal
lateur, consument en architect. 
Ook kan Techcomlight een digitaal 
lichtplan opstellen en adviseren  
bij vragen over daglichttoetreding.  
Het bedrijf biedt 10 jaar  garantie 
op fabricagefouten. Referentiepro
jecten, CADtekeningen, STABU
besteksteksten en eulumdat
bestanden zijn te downloaden via 
www.solatube.nl. 

Voordelen Solatube 
 makkelijk te installeren
  toepasbaar zonder of met slechts 

minimale bouwkundige wijzingen
  bespaart energiekosten 

(verlichtin g en klimaatbeheersing) 
- hoogste reflectiewaarde: 99,7%
 onderhoudsvrij 
- 10 jaar garantie 
  hoge service (digitaal lichtplan, 

CADtekeningen etc.)
Met Solatube kunnen inpandige ruimten 
profiteren van daglicht. 
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Montage met schroeven 
op houten achterconstructie
Trespa®panelen worden vaak ver
lijmd, ook wel ‘blind gemonteerd’ 
genoemd. De reden is veelal van 
esthetische aard: mechanische  
bevestigingsmiddelen blijven uit  
het zicht, lees zijn er niet. 
Toch kan mechanische bevestiging wel 
degelijk ook mooi zijn, mits u die uit
voert aan de hand van onderstaande 
aandachtspunten. Bij deze punten  
gaan we uit van maximale paneel
afmetingen van 3050 x 1530 mm of 
2550 x 1860 mm. 

Spouwdiepte en ventilatie
Voor continue ventilatie achter het 
paneel adviseert Trespa een vrije 
spouwdiepte van 20-50 mm breed 
tussen de regenwerende gevelbekle
ding en de isolatie of wandconstruc
tie. De ventilatieingangen en uit
gangen moeten over de hele gevel 
gelijk zijn aan ten minste 50 cm2 per 
m1. Dit komt overeen met minimaal 
5 mm over de volle breedte van het 
paneel. 

Achterconstructie
Trespa® Meteon®   panelen moeten 
worden geïnstalleerd op een achter-
constructie die voldoende 
sterk en permanent 
duurzaam is. De kwaliteit 
en/of behandeling van 
de achterconstructie 
moet voldoen aan 
de desbetreffende 
bouwnormen, 
voorschriften en 
certificaten. 
Trespa 

adviseert verder het gebruik van 
vlak EPDMvoegband met een 
breedte gelijk aan de volle breedte 
van de stijlen van de achter   
constructie. Minimale afmetingen 

achterconstructie: tussen/eindstijlen 
netto 34 x 45 mm, voegstijlen netto 
34 x 95 mm. 

Bevestigingsdetail
Trespa® Meteon®panelen met een 
dikte van 6, 8 of 10 mm kunnen  
met snelmontageschroeven  
(4 x 38 mm) op de achterconstructie 
bevestigd worden. Om te zorgen  
dat het paneel in positie blijft,  
moet elk paneel één fixatiepunt in 
het midden van het paneel krijgen. 
Fixatiepunt boorgatdiameter: 5 mm 
voor snelmontageschroef. Dilatatie
punt boorgatdiameter: 8 mm voor 
snelmontageschroef. De schroeven 
moeten altijd in de boorgaten gecen
treerd worden en mogen niet te vast 
worden aangedraaid.

Voegen 
Houd rekening met de werking  
van het plaatmateriaal. De panelen  
kunnen in de lengte en breedte  
max. 2,5 mm/m1 werken. Tussen  
de panelen een voeg van 10 mm 
aanhouden. 
 
Kijk voor de maximale bevestigings- 
afstanden voor gevels en gevel 
be kleding op www.stiho.nl.

Trespa® blijft een van meest toegepaste gevelbekledingen in Nederland.  
Niet voor niets, het is nu eenmaal een mooi materiaal. In dit artikel: 
waarmee moet u rekening houden als u Trespa® op een net zo mooie manier  
mechanisch wilt bevestigen. 

montage met schroeven

Houd, d.m.v. 
dilatatievoegen, 

rekening met de werking 
van het plaat materiaal, 

Trespa® kan in  
de lengte en breedte max.  

2,5 mm/m1 werken.

1 Trespa® Meteon®-paneel
2  snelmontageschroef
3  verticaal regelwerk
4  EpDM
5  isolatie
6  spouw

Bij een spouwopening van meer  
dan 10 mm moet zowel onder  
als boven een ongedierteprofiel 
worden geplaatst. 

Close-up 
op klos-
strook

Met voorgezaagde Promatect®-H 
klosstroken bekleedt u stalen 
 constructies snel en absoluut 
brandwerend. De klosstroken 
zijn minimaal 20 mm dik en  
120 mm breed. De tijdwinst 
van de voor gezaagde stroken 
kan echter verloren gaan als de 
bevestiging ervan moei zaam 
verloopt. Ook hieraan is gedacht. 

Met het Promat klosmaatje kun
nen PromatectH klosstroken op 
simpele en juiste wijze worden 
verzaagd tot systeemwigklos
sen. Zo kunnen de klosstroken 
op een onbrandbare ondersteu
ning worden geschroefd. De 
klosstroken liggen bij Stiho op 
voorraad. Informeer naar het 
klosmaatje! 
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