VOOR IEDEREEN IN DE BOUWBRANCHE

Samen een
project succesvol
afronden
Bouwen aan duurzame relaties

De wens van de
klant staat voorop
Focus op complete levering
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Illbruck Actiekrat FM330
5x FM330 PERFECT ELASTIC FOAM PRO, 1x AA230 Schuimpistool,
1x AA290 Pistoolreiniger
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Uitmuntende isolatie- en luchtdichtheidswaarde
Overschilderbaar en af te werken met pleister
Bestand tegen warmte, water en vele chemicaliën
Bewezen de grootste elasticiteit
Toepasbaar tot -10°C
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• VAKKUNDIG ADVIES
• RUIM ASSORTIMENT
• PROFESSIONELE KWALITEIT
• SCHERPE PRIJSSTELLING
• STERK EIGEN MERK

Beste lezer,
De temperaturen beginnen langzaam
maar zeker te stijgen, het zonnetje laat
zich steeds vaker zien en daar worden
we héél blij van. De bouwradio’s van
PerfectPro zorgen ervoor dat je in aanvulling op het fijne weer ook nog eens
je lekkerste hits kunt beluisteren tijdens
het uitvoeren van je klus. Hoe lekker is
dat!? Check de bouwradio-folder en laat
je adviseren bij jouw BouwPartner.
Ook dit BouwBlad staat weer boordevol
nieuws, acties, ontwikkelingen en klantverhalen. We brachten een bezoek aan

107,-

89,18V XR Ventilator
DCE512N-XJ*
• Hoge luchtstroom maximaliseert
het koeleffect (28m3 p/min)
• 180° draaibare kop
• Met haken voor plafondmontage
• Regelbare ventilatorsnelheid:
tot 3000 tpm
• Compatible met 18V XR accu en XR
Multivolt lader
* Wordt geleverd zonder accu en lader
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onze BouwPartners in Oudewater en
Ermelo, waar we unieke verhalen en
beelden hebben weten te verzamelen.
Daarnaast bezochten we een bouwproject waar, in samenwerking met
Recticel, 20 appartementen worden
gerealiseerd. Werk jij ook aan een mooi
project? Neem dan contact op met jouw
BouwPartner en wellicht zien we jou en
je collega’s in een volgend BouwBlad
Veel leesplezier.
Marc Simonis
Brand- & Formulemanager

BRANCHE INFO

“Bij Zelfstandigen Bouw
zijn mijn belangen in
goede handen”

Bert Huinink, zelfstandig vakman
in de Achterhoek

Bert Huinink (47) was 23 jaar lang in
vaste dienst van een aannemersbedrijf, maar begon vier jaar geleden
voor zichzelf als allround vakman
voor volledige (ver)bouwklussen.
“Ik wilde wat anders, zocht meer
uitdaging. En dat bevalt me nog
steeds prima”, stelt de Achterhoeker
lachend vast.

internet. Zelfstandigen Bouw beslist
wie van en voor elkaar de lasten
dragen en dat vind ik heel plezierig.
Ze komen op voor onze belangen en
als ik een vraag heb, krijg ik altijd
meteen antwoord. Mijn ervaring is
dat de gemiddelde verzekeringspartij
moeilijk doet zodra het erop lijkt dat
ze moeten betalen, maar dat is bij
Zelfstandigen Bouw in goede handen.”

“Mijn kinderen zitten nog op de lagere
school en mijn vrouw werkt in de zorg,
dus dan is het extra fijn en handig
om je eigen tijd te kunnen indelen”,
vervolgt Huinink terwijl hij aan ‘een
verandaatje’ werkt. Dat de keuze voor
het eigen ondernemerschap gepaard
ging met het lidmaatschap van
Zelfstandigen Bouw was in zijn ogen
niet meer dan logisch.

Kaf van het koren

“Ik zocht een organisatie die mijn
‘dingen om het bedrijf heen’ kon
regelen. Ik heb ook naar het Broodfonds gekeken, maar dat is niet
anoniem; al je gegevens staan op

Huinink heeft daar dan ook het
volledige dienstenpakket afgesloten:
Rechtsbijstand Compleet, AOV Bouw
en de Collectieve Ongevallenverzekering. En hij is in het bezit van
het keurmerk Kwaliteitsvakman.
“Nee, van die verzekeringen heb ik
gelukkig nog geen gebruik hoeven
maken. Ik ben nog goed gezond en dat
hoop ik nog jaren te blijven.
(Lachend) Als ik op deze manier tot
mijn 65e door kan, dan vind ik dat
helemaal prima. Goed ook dat
Zelfstandigen Bouw dat kwaliteitskeurmerk heeft. Ik zie toch wel veel

jongens die maar voor zichzelf beginnen
en vervolgens prutswerk afleveren,
wat in bepaalde televisieprogramma’s
weer wordt uitgelicht; dat is natuurlijk
schadelijk voor onze branche. Dan is
het mooi dat zo’n keurmerk bestaat,
om het kaf van het koren te scheiden.”

Kijk voor hoe we ook jouw
belangen kunnen regelen op
www.zelfstandigenbouw.nl
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RENOVEER EENVOUDIG MET ROCKWOOL

Jouw klant profiteert van subsidies.
Jij profiteert van ROCKWOOL isolatieoplossingen.
Heb je veel renovatieprojecten in de woningbouw? Maak dan gebruik van de
isolatieoplossingen van ROCKWOOL. Hoge kwaliteit, snelle en gemakkelijke verwerking,
professioneel advies en uitstekende service. Benieuwd naar referentieprojecten of
verwerkingstips? rockwool.nl/renovatie
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PROFPARTNER
DIAMANTZAGEN
VOOR DE VAKMAN
Diamantzaagblad Tegels Ø125
• Geschikt voor het zagen in tegels en
natuursteen
• Doorlopend segment voor zagen
zonder karteling
• Zaagt supersnel
• Segmenthoogte 9 mm

Diamantzaag Universeel Ø125 en Ø230
• Geschikt voor het afwisselend zagen in
steen en beton
• Zaagt supersnel
• Lasergelast: 100% garantie op lasbreuk
• Turbo segmenthoogte 10 mm
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Nederland telt duizenden familiebedrijven, maar hoe
is het eigenlijk om in zo’n bedrijf te werken met je
vader, zus of broer? Bij BouwPartner Snel in Oudewater
mag vader Léon zich gelukkig prijzen met zowel zijn
dochter Milou als zoon Marijn in de zaak. Een drieeenheid waar ieder zich voor de volle 100% inzet op een
eigen werkvlak. Zo bouwen ze samen de BouwPartnervestiging verder uit.

Marijn Snel in gesprek
met het team van Bouwen aannemingsbedrijf
van Hoorn & van der Kley
(Oudewater).
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Samen een
project succesvol
afronden

Duurzaam
“Een familiebedrijf is in veel opzichten
net zoals andere bedrijven”, geeft
Marijn Snel aan. Er zijn echter een
aantal onderscheidende factoren.
De visie is veel meer gericht op de lange
termijn. Wij bouwen een duurzame
relatie op met onze klanten. Zien en
spreken ze elke dag, weten hoe ze
werken en wat ze nodig hebben.
Dat schept een band en vertrouwen.

heel vertrouwd. Ons bedrijf blijft niet
hangen in het verleden en is daarom
goed in staat andere dingen te gaan
doen. Onze vader geeft ons daarbij
de ruimte om ons te ontwikkelen en
ideeën uit te voeren. Natuurlijk denkt
hij soms anders dan Milou en ik. Wij
nemen misschien nog wat meer risico.
Maar dat is altijd op te lossen met een
goed gesprek.”

Focus
Mijn vader, mijn zus en ik beseffen
dat het heel bijzonder is hoe wij nu
samenwerken. Al voelt het voor ons

“De rolverdeling is duidelijk. Mijn vader
richt zich op het management en de
logistiek, mijn zus op de administratie

en ik op de in- en verkoop. Wij hebben
gezamenlijk een duidelijk doel:
meer focus op de professional. Ons
assortiment is gegroeid van zachte
bouwmaterialen naar een compleet
aanbod van ruwbouw. Nu kan een klant
bij ons voor alles terecht. Daarnaast
onderscheiden wij ons in positieve
zin van andere bouwmarkten. Wij
schakelen snel, hebben korte lijnen en
kunnen positie nemen waar andere
bedrijven afhaken. Onze kracht is dat
we er vaak in een vroeg stadium bij
worden gehaald.
>>
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We gaan niet op de stoel van de
aannemer zitten, maar denken
wel mee. Ik vind dat je die kennis
en expertise in huis moet hebben.
Daar hebben wij een heel team op
geformeerd.”

Samenwerking
“De keuze voor de juiste bouwmaterialen is naast het kiezen van
een aannemer misschien wel de
belangrijkste stap in het hele bouwproject. Je bent op zoek naar iemand
die je kunt vertrouwen en die mee kan
denken over de bouw of verbouwing.
Kwaliteit en zekerheid zijn essentiële
factoren voor het succes van een
project. Dat is wat wij vinden in de
samenwerking met BouwPartner Snel,”

Marijn Snel en Tim Streng
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aldus Tim Streng, werkvoorbereider
bij Bouw- en aannemingsbedrijf van
Hoorn & van der Kley. “Nu werken
we aan een project, de herbouw
van een boerderij, in Oudewater. De
opdrachtgever is een relatie van ons.
Net toen de boerderij helemaal was
gerenoveerd sloeg het noodlot toe en
ging het in vlammen op. Het enige dat
nog overeind stond, was de voorgevel.
We hebben het helemaal gesloopt en
en weer opgebouwd. Helemaal in stijl
hoe de boerderij ooit was.”
“Bij dit project hadden we met een
behoorlijke logistieke uitdaging
te maken”, zegt Tim. Marijn vult
aan: “De boerderij ligt in een smal
boerenbuurtje, waardoor het

aanleveren van de bouwmaterialen
lastig is. Wij hebben het transport
in eigen beheer genomen en de
bouwplaats van alle materialen voorzien.” Tim: “Naast de kwaliteit van de
producten, kunnen we ook voor dit
soort uitdagingen bij elkaar terecht.
Naast de prettige samenwerking,
de korte lijnen en duidelijke
communicatie, ‘recht is recht, krom
is krom’, is dat wat wij enorm
waarderen.”

1962

1970

1999

2001

2009

2009

2021

Oprichting
houthandel door
Piet Schoonderwoerd

Schoonzoon Simon Snel
neemt de leiding over
realiseert een complete
bouwmarkt

Realisatie vernieuwde
3.000m2 Multimate
bouwmarkt.

Léon Snel neemt leiding
in bedrijf over.

Snel treedt toe
tot 4PLUS.
Een belangrijke
stap tot verdere
professionalisering.

Ombouw van
Multimate naar
BPG / BouwPartner.

Milou en Marijn Snel
worden onderdeel van
het managementteam.

Meedenken
Ook Maarten van den Brink van Brink Bouw Montfoort
kijkt op die manier naar de samenwerking. Voor een mooi
project in Montfoort, de bouw van een kantoorruimte
en garage midden in een woonwijk, komt hij aan bij
BouwPartner Snel. “Eén van de redenen waarom we
bijvoorbeeld al een jarenlange goede samenwerking
hebben met Snel, is omdat we elkaar versterken.
Voor ons is BouwPartner Snel meer dan alleen een
bouwmarkt waar je bouwmaterialen inkoopt.
Hier proberen ze altijd mee te denken en naar
mogelijkheden te kijken die op mijn projecten van
toepassing zijn. Dat wordt op prijs gesteld en geeft
ook vertrouwen.”
Marijn sluit af: “Een project is voor ons een succes als
onze klanten zoals Tim en Maarten een uitdaging bij
ons neerleggen en wij ze kunnen voorzien van de juiste
materialen en goede prijzen. Daarmee kunnen we onze
toegevoegde waarde laten zien en samen een project
succesvol afronden. Op die manier zijn we denk ik ook
een begrip geworden in de regio en blijven relaties
terugkomen. Dat is waar we het voor doen.”

Maarten van den Brink
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skantrae.com
Laat Skantrae uw deuren aflakken!
Gemak en kwaliteit, dat is waar de Skantrae Aflakservice voor

staat. Uw deuren hoeven alleen nog maar afgehangen te

worden. Dat kan op de dag van levering, zonder vertraging of
rommel. Ga voor de Skantrae Aflakservice.

De Skantrae Aflakservice is mogelijk voor opdekdeuren in de
series: SlimSeries® One wit paneeldeuren, Prestige, Accent,
Original, Cube, Cube X paneeldeuren, Essence en Cottage
paneeldeuren.

Voordelen Skantrae Aflakservice:
• Gemak, deur is gelijk af te hangen;
• Constante kwaliteit;

• Streeploos resultaat;

• Hoogwaardige duurzame watergedragen kwaliteitslak;
• Bespaart tijd;

• Geen last van stof.

SKANTRAE AFLAKSERVICE
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Skantrae_adv_aflakservice_275x200mm_B.indd 1
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TEGELVOEGEN AANPASSEN
IN EEN HANDOMDRAAI

De RUBI nivelleercorrector bestaat uit twee zuignappen
en twee stangen die ze horizontaal verbinden. De zuignappen
worden aan de tegels vacuüm gezet en één van de twee
zuignappen kan via een draaiknop zijdelings verschoven
worden, waardoor de voeg tussen de beide tegels in breedte
gesteld wordt.
De nivelleercorrector heeft ook een hoogte-instelfunctie,
waarbij je de hoogte van de tegel kunt nivelleren door de
stelvoeten te gebruiken.
Scan de code voor meer
informatie, of kijk op
www.rubi.com

PURILAN LUMINO:
HET NIEUWE, SNEL IN TE BOUWEN
DAKRAAM VAN UBBINK
Het nieuwste vierpansdakraam van Ubbink is vanaf nu verkrijgbaar:
de Purilan Lumino. Deze is nog slimmer en makkelijker te monteren
dan zijn voorgangers. Bovendien voldoet de Lumino aan alle eisen van
het Bouwbesluit. “Dit is één van de snelst inbouwbare dakramen in
de markt.” De luchtdichtheid (qv;10) is optimaal. Door de combinatie
van HR++-glas, een geïsoleerd binnenwerk en de mogelijkheid om
het uitzetraam tochtvrij af te timmeren, wordt deze hoge luchtdichtheidswaarde bereikt. De diepe montage in het dak zorgt er
bovendien voor dat er meer gebruik gemaakt wordt van de
isolerende werking van de dakplaat.
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BYE BYE
STOFWOLKEN!

Scan de code voor meer info,
of kijk op www.ubbink.com

PROFPARTNER
DIAMANTZAGEN

EEN GOEDE LUISTERAAR WEET MEER

Nieuw in het assortiment van BouwPartner
zijn de ProfPartner diamantzaagbladen.
Met de bewezen topkwaliteit van
ProfPartner, voor een vriendelijke prijs.
Verkrijgbaar in diverse formaten en geschikt
voor het zagen in steen/beton en tegels/
natuursteen. Je vindt ze in de schappen bij
jouw BouwPartner.

Maandelijks verschijnt de podcast ‘De Bouw
maakt het’. Leuk om te beluisteren voor iedereen die geïnteresseerd is in de bouwwereld.
Met items over alle aspecten van de bouw en
gasten aan tafel, helpt de podcast mee je
up-to-date te houden over bouwnieuws.
Te beluisteren via de gebruikelijke podcastkanalen als Spotify, en de podcastapps voor
iOS en Android.
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ADVERTORIAL

“Een goede isolatie verlaagt niet alleen de energiebehoefte
van een woning of gebouw, maar creëert ook een prettig
en beheersbaar binnenklimaat,” geeft uitvoerder Cor van
der Gaag van Van Panhuis Bouw aan. “Deze uitgangspunten
realiseren wij samen met Recticel Insulation in het nieuwe
appartementencomplex de ‘Tropische Kas’ in Wageningen.”

Recticel Insulation
bij de ‘Tropische Kas’
in Wageningen
Cor van der Gaag

Spouwmuurisolatie zorgt voor
een warme deken
Cor van der Gaag: “Er is de laatste
tijd veel te doen over het ‘luchtdicht
bouwen’, en dat is niet zonder reden.
Het is namelijk één van de belangrijkste
manieren om een woning of gebouw
energiezuinig te maken. De luchtdichte
schil zorgt ervoor dat het energieverlies
beperkt wordt, wat op zijn beurt weer
directe invloed heeft op de energierekening en het wooncomfort.”
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Voor de spouwmuren van de ‘Tropische
Kas’ werd gekozen voor Recticel
Eurowall® (λ=0,022 W/mK) spouwplaat
met tand- en groefverbindingen. “Dat
geeft een betere aansluiting dan de
achterhaalde trapsponning (Recticel
was de eerste producent met een
tand- en groefverbinding). Er ontstaat
een doorlopende, optimaal thermisch
isolerende schil. Je legt dus als het
ware een deken om het gebouw heen.
Bovendien is het materiaal aanzienlijk

dunner dan andere isolatiematerialen,
zoals glas en/of steenwol. Daardoor kan
de spouwmuur slank blijven, waardoor
meer toetreding van daglicht en bij
hetzelfde bruto vloeroppervlakte, meer
netto gebruiksruimte mogelijk is”, aldus
Cor van der Gaag.

Samenwerken met Recticel
“Gedurende het installeren van de
spouwmuurisolatie Eurowall® is een
projectadviseur van Recticel Insulation

Project 20 appartementen
‘Tropische Kas’ Wageningen
Opdrachtgever: Vandenbrink Onroer
end Goed
Architect: Van Beijnum Architecten
BNA
Aannemer: Van Panhuis Bouw
Bouwmaterialen: BouwPartner Pieper
Start bouw: Oktober 2021
Oplevering : September 2022

regelmatig langsgeweest om ons te
adviseren en begeleiden”, geeft Cor
aan. “Ontzorgen van de bouwpartijen
is een belangrijke doelstelling van
ons bedrijf”, zegt Nico Beijnen van
Recticel. “Dat begint met een deskundig
advies over de geschikte materialen.
We berekenen of de isolatiewaarde
in het beoogde gebouwonderdeel
daadwerkelijk kan worden bereikt.
We hebben nauw contact met de
projectleiders en denken mee over de

logistiek. Zo zorgen we er samen voor
dat de opdrachtgever krijgt wat die
voor ogen heeft.”

Dunne isolatieoplossingen
Zowel bij nieuwbouw als renovatie is
steeds meer behoefte aan dunnere
isolatieoplossingen die tegelijkertijd
nog betere thermische prestaties
leveren. Ieder ontwerp vraagt een
specifieke oplossing. Zeker als het gaat
om isoleren. De specialisten van Recticel

Insulation geven technisch advies over
de oplossingen met onze producten,
maar ondersteunen ook praktisch met
het juist detailleren en of uitvoeren bij
lastige situaties.
Kijk voor meer informatie op
recticelinsulation.nl/eurowall
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Alles voor voegen en kitten
Cementgebonden
voegmortels met
de beste prestaties

Bereid je voor
op de Wkb
Op 1 januari 2023 treedt de Wet kwaliteitsborging voor
het bouwen (Wkb) in werking.

Reinigers en
voegenfris

Epoxyvoegen
voor kritische
omgevingen

Je bent goed uitgerust voor
elke klus met het assortiment voor
voegen en kitten van Mapei.
Alles voor in je bus. Echt alles.

Schimmelbestendige
siliconenkitten

De Wkb introduceert een nieuw systeem van toezicht op de
bouwkwaliteit. Hierin ziet een private kwaliteitsborger toe
op de bouw en de bouwplannen. Als na de afronding van de
bouwwerkzaamheden, naar het oordeel van de kwaliteitsborger,
het bouwwerk voldoet aan de bouwtechnische voorschriften,
geeft hij een verklaring af. Het nieuwe toezichtsysteem
wordt gefaseerd ingevoerd, startend met bouwwerken
in gevolgklasse 1 (eenvoudige bouwwerken).

Gratis boekje
Bij de balie van jouw
BouwPartner vind je een gratis
handzaam boekje waarin alles
op een heldere manier wordt
uitgelegd.
Uiteraard kun je altijd met je
vragen terecht bij jouw
BouwPartner.

Ontdek het op www.mapei.nl
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De wens van
de klant staat
voorop
Een familiebedrijf met de voeten
stevig in de klei en een eigen identiteit.
BouwPartner Pieper in Ermelo is duidelijk
geen doorsnee bouwmaterialengroothandel, maar een totaalconcept
van bouwmaterialen, uitgebreid met
metaalwerken, diverse soorten tegels,
stenen en sanitair. Met ruim 10.000 m2
aan magazijn en een showroom voor
huis en tuin trekt BouwPartner Pieper
bezoekers uit de wijde omgeving.
Van lokaal tot internationaal.
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“Wij richten ons echt op de vraag van
de klant en proberen deze al zo vroeg
mogelijk op te pikken”, vertelt Wouter
Pieper. “Als het nodig is, helpt iedereen
mee om de klanten zo snel mogelijk
weer op weg te krijgen. Dat spreekt
zich rond, tot over de grens.”

doen. Dat scheelt tijd en is voor hen
dus voordeliger. Daarom focussen wij
op complete levering. Hierbij vervaagt
de grens welk materiaal je wel en welk
materiaal je niet verkoopt. De wens
van de klant staat voorop: als hij iets
vraagt, verzorg je het. En daaraan
draagt iedereen zijn steentje bij.”

One-stop-shopping
“In onze handel speelt ‘one-stopshopping’ een steeds grotere rol.
Ons doel is onze klanten, aannemers,
zzp’ers en particulieren, zo snel en
soepel mogelijk aan hun klus te laten
werken. We zien in toenemende
mate dat klanten de dagelijkse of
wekelijkse aankopen op één adres

BouwPartner
“Sinds de toetreding in 2008 tot
BouwPartner zijn we steeds completer
geworden. Voorheen was het soms
moeilijker om de vakman te bedienen.
Dan hadden we bijvoorbeeld de gereedschappen wel staan, maar de toebehoren die de klant erbij wilde niet.

“Door goed te luisteren
naar je klanten, kun je
meegroeien”
Wouter Pieper

Met als risico dat we de gereedschappen
ook niet verkochten. Nu kan de
professional alles in één keer bij ons
halen. De vakman voelt zich bij ons
thuis, maar ook de particulier die zelf
de klus wil klaren, kan goed bij ons
terecht”.

Aandacht voor de klant
Volgens Wouter gaat het bij lokaal
ondernemerschap om het totaalplaatje.
“We geven onze klanten een bakje
koffie en extra aandacht. Daar moeten
we het van hebben. We zijn geen
prijsvechters, we leveren professionele
kwaliteit tegen scherpe prijzen. Daar

staat BouwPartner voor. Het is ook
niet dat we op prijs weggevaagd
worden, maar hier pakken we niet de
voorsprong. Dat zit ‘m in de omgang
met onze klanten. Daarvoor hebben we
zelfs extra personeel aangetrokken!
Daar maken wij het verschil.
>>
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“Onze medewerkers
kennen de ondernemers”

Onze medewerkers kennen de
ondernemers. Door goed te luisteren
naar je klanten, kun je meegroeien. Je
moet je als bedrijf blijven ontwikkelen.”
“Als modern bedrijf weten we welke
trends er spelen. We passen de nieuwe
technieken ook zelf toe in onze
bedrijfsruimtes. Zo wordt het pand
al jaren verwarmd en gekoeld met
aardwarmte. Ook zijn er zonnepanelen
op het pand aangebracht, waarmee we
elektriciteit genereren.”

Samenwerking
Voor Wouter gaat partnership verder
dan een goede leverancier zijn van
bouwmaterialen. “Het is meer dan
verkopen en dan een factuur sturen.
Bij partnership hoort meedenken,
goede verbindingen leggen tussen
de vraag en het antwoord. Dat kan
een product zijn, een werkwijze of
een toepassing.” Uitvoerder bij Van
Panhuis Bouw, Cor van der Gaag,
sluit zich daarbij aan: “BouwPartner
Pieper is voor ons aannemersbedrijf

een betrouwbare gesprekspartner. Wij
vragen om professionele adviezen. Juist
door het delen van de expertise kunnen
we ook steeds meer samenwerken.

34 woningen
Op dit moment realiseert Van Panhuis
Bouw een CPO project in Ermelo.
BouwPartner Pieper levert een groot
deel van de benodigde materialen.
De CPO Vogelvlucht bestaat uit een
groep enthousiaste jongeren die samen
een woonwijk willen realiseren aan

“Ons doel is onze klanten
zo snel en soepel mogelijk
aan hun klus te laten werken”
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project CPO
• 1300 m² ribcassetevloeren
• 2250 m² kanaalplaatvloeren
• 120.000 gevelstenen
• Metselmortel in silo
• 2950 m² dakpannen
• 5200 m² kalkzandsteenelementen
• 2600 m² Rockwool spouwisolatie
iding
• 5500 mtr Thermowood Channels
ten
men
• 220 mtr Alu-raamdorpelele
• Binnendeuren
lwerk
• Badkamers en toiletten incl. tege
ner
In een later stadium levert BouwPart
che,
ogis
ecol
Pieper tevens ca. 3000 m²
waterpasserende bestrating.

Wouter Pieper in
overleg met uitvoerder
Cor van der Gaag

het Rodeschuurderwegje in Ermelo.
Vanwege het groene karakter van
het gebied is gekozen voor een
atypische opzet van de percelen.
Er is namelijk gekozen voor een
rondweg met daaraan grenzend
de voortuinen. De woningen zijn
in landelijke stijl ontworpen, met
genuanceerd metselwerk met houten
paneelvullingen. Afgedekt met
donkere dakpannen. De woningen
hebben allemaal een BENG-certificaat
(Bijna Energie Neutraal Gebouw) en
zijn dus energetisch zeer duurzaam.
Wouter Pieper: “Wij leveren ook de
straatstenen voor dit project. De vraag
naar een duurzame oplossing triggerde
ons natuurlijk. We zijn op zoek gegaan
naar een oplossing die voldoet aan de
richtlijnen. We zien dat fabrikanten
daar ook meer en meer mee bezig
zijn, klanten vooralsnog iets minder.

Maar het is dan onze taak ze daarin
mee te nemen en ze duurzaam te
laten bouwen. Zo hadden de architect
en aannemer in eerste instantie een
andere wens voor de gevelbekleding
van de woningen van project
Vogelvlucht. Wij hebben verschillende
gevelmodellen van duurzaam
houtmateriaal laten maken en zijn zo
tot een compromis gekomen.”
“Het prettige aan Pieper is dat er
inderdaad met je wordt meegedacht
en naar meerdere mogelijkheden
wordt gekeken”, vult Cor aan. “Zoals
met de gevelbekleding. Wouter is mijn
aanspreekpunt voor alle materialen
van dit project. Dat werkt efficiënt
en makkelijk. De service is echt hun
kracht.”

Project 34 woningen
CPO Vogelvlucht
Opdrachtgever:
CPO Vogelvlucht
Architect:
Veluwse Architecten
Aannemer:
Van Panhuis Bouw
Start bouw:
September 2021
Oplevering :
September - oktober 2022
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JOUW
BOUWPROJECT
IN BEELD?
Het is je ongetwijfeld al opgevallen.
Voor de fotografie van het BouwBlad
en alle overige communicatie van
BouwPartner werken we niet met fancy
modellen, maar met echte vakmannen en
-vrouwen uit de bouw. Mensen waar je
je in kunt herkennen. Die net als jij elke
dag hun uiterste best doen om iets moois
te bouwen. We zetten ze graag in het
zonnetje.
Werk jij aan een mooi project? Een
uitdagende renovatie, of innovatieve
nieuwbouw? Wij zijn geïnteresseerd in
jouw verhaal!
Neem contact op met jouw BouwPartner
en laat hem/haar weten dat je graag wilt
meewerken aan een artikel. En wellicht
zien we jou en je collega’s dan in een
volgend BouwBlad.

WE ARE CIRCULAR

IsoBouw, koploper in
duurzame isolatiesystemen
Een goede isolatie geeft de beste
garantie op grote energiebesparingen.
De isolatiesystemen van IsoBouw zijn
het duurzaamste en milieuvriendelijkste
alternatief.
Onafhankelijk wetenschappelijk
onderzoek toont aan dat IsoBouwisolatiesystemen in vrijwel alle
toepassingsgebieden de laagste
schaduwkosten hebben en daarmee de
beste milieuscore behalen.

Dakelementen

Plafondisolatie

Plat dak isolatie

Gevelisolatie

Vloerisolatie

Funderingsbekisting

www.isobouw.nl/WEARECIRCULAR
211305_ISOBOUW_ALG_195x275_D01.indd 1
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Hardie® Plank gevelbekleding:
duurzaam, decoratief en onderhoudsarm
Op zoek naar veelzijdige, onderhoudsvriendelijke en weerbestendige planken met het
uiterlijk van hout maar de sterkte van beton? Kies dan voor Hardie® Plank of Hardie® VL Plank
voor je gevelprojecten en doe je voordeel met de maximale veelzijdigheid van vezelcement
plaatmateriaal van James Hardie. Hardie® vezelcement gevelbekleding biedt alle voordelen
van dit veelzijdige bouwmateriaal.

• Veelzijdig design
• Eén plank, diverse mogelijkheden voor montage
• Flexibele vormgeving
• Snelle en eenvoudige montage
• Onderhoudsarm
• Brandveilig
www.jameshardie.nl
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DELTA® oplossing bij zonnepanelen

®
DELTA
-EXXTREM 1,50x40 meter
DELTA®-EXXTREM
Het duurzame
premium
onder licht
Het duurzame
premium membraan
ondermembraan
licht
UV-doorlatende
en
waterdichte
PV-panelen
voor
daken
waterdichte PV-panelen voor daken en
engevels
gevels

UV-doorlatende en

DELTA®-SB 40
als nageldichtingsband

DELTA®-NEOVAP 100 R
als lucht- en dampscherm

De voordelen in één oogopslag:
Geïntegreerde
kleefstroken

DELTA®-REFLEX
als lucht- en dampscherm

Geïntegreerde
kleefstroken

• Duurzame zekerheid onder 		
zonnepanelen en PV-systemen
• Temperatuurbestendig tot 150 °C en
UV-stabiel
• Waterafstotend oppervlak
• Zeer duurzaam, met een levensduur
van meer dan 25 jaar
• Ook toepasbaar bij indaks-PV systemen
met niet ‘UV-dichte’ aansluitingen
• Voorzien van dubbele geïntegreerde
kleefstrook voor wind- en regendichte
overlappingen
• Eurobrandklasse B (zelfdovend)
• 25 jaar functionele garantie

DELTA® oplossing bij zonnepanelen
DELTA®-EXXTREM en DELTA®-MAXX:
duurzaam dankzij aantoonbaar lange levensduur

DELTA®-EXXTREM – De belangrijkste punten in het kort
Materiaal
Toepassing
Treksterkte
Brandklasse
Waterdichtheid

Weber Vloeibare zandcement,
dé nieuwe manier van werken!

Scheurvast PES vlies met een waterdichte, dampopen polyacrylaat coating. Voorzien van
dubbele geïntegreerde kleefstrook voor het realiseren van regen- en winddichte overlappingen.
Als waterdichte dampopen laag bij o .a. in dak PV- en zonnepanelen. Ook toepasbaar bij flauw
hellende daken vanaf 10° (vraag advies!).

Weber ca.V370/370
loeibN/5
arcm,
e volgens
zandEN
ce12311-1
ment combineert de eenvoud
13501-1
van ceEuroklasse
mentgB-s1,
ebd0,
onENde
n gietdekvloeren met de unieke en
W1,e
EN
hoogwaWaterdicht
ardige
ig13859-1+2
enschappen van zandcement.

Sd waarde

ca. 0,02 m, EN 1931

Temperatuurbestendigheid

-40 °C tot +1 50 °C

Gewicht

ca. 300 g/m²

Rolgewicht

ca. 18 kg

Rolafmetingen

40 m × 1,50 m

6

•
•
•
•

22

Gieten, niet meer smeren en afreien
Laagdikte van 3 tot 10 cm
30% sneller klaar
Geschikt voor vloerverwarming en natte ruimten

25
Functionele garantie van

25 jaar

op onze premium producten
volgens garantievoorwaarden

HIGH PERFORMANCE
RADIO’S VOOR
DE VAKMAN
Check de bouwradio-folder bij jouw BouwPartner.

NU

10%
korting
UBOX 400R

Luister tijdens het uitvoeren van je klus naar je
favoriete muziek met deze compacte en complete
bouwradio. Uitgevoerd met bluetooth, een DAB+
functie en andere functionaliteiten.

110,-

NU
korting

DABPro

Dankzij zijn robuuste afwerking kan deze
radio wel tegen een stootje. Daarnaast is het
apparaat ook bestand tegen regen, vuil en stof.
Wel zo handig als je ‘m op de bouwplaats wil
gebruiken.
•
•
•
•
•
•

110,-

10%

FM met RDS
DAB+
Bluetooth
Interne charger
Laden tijdens spelen
4 x C NiHM accu

NU

•
•
•
•
•

FM met RDS
DAB+
Bluetooth
Interne charger
6 x AA NiHM accu

10%

korting

Worktube

DABbox

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Een buitengewoon compacte en zeer voordelige
werkradio. Dankzij de DAB+-ontvangst weet je
zeker dat je ook in de toekomst kunt blijven
genieten van je favoriete muziek.
FM met RDS
DAB+
Interne charger
Laden tijdens spelen
6 x AA NiHM accu

139,-

NU
10%

korting

Via bluetooth stream je jouw favoriete afspeellijsten
van je smartphone. Heb je geen leuke muziek op je
telefoon staan? Schakel de digitale DAB+ tuner in
en geniet van een ruisvrij ontvangst.
FM met RDS
DAB+
Bluetooth
Interne charger
Laden tijdens spelen
4 x C NiHM accu

153,-

NU
10%

korting

Rockhart

Met deze zware jongen voorzie je een grote bouwplaats van diep, helder geluid. Deze bouwradio heeft
een bereik tot 1000 vierkante meter, 2 krachtige
woofers en een klankkast van 19 liter. Hierdoor hoor
je de muziek zelfs in de uithoeken van het terrein.

212,-

NU

237,-

10%

korting

Teamplayer 3

Teambox

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

De Teamplayer 3 is alles wat je van een echte
bouwradio mag verwachten. Hij is sterk, zwaar,
robuust en produceert een krachtig geluid.
Daarnaast is ie voorzien van de nieuwste
technologie.
FM met RDS
DAB+
Bluetooth
USB speler
USB lader
Interne charger
6 x D NiHM accu

NU
10%

korting

•
•
•
•
•
•
•

FM met RDS
DAB+
Bluetooth
USB lader
Interne charger
Laden tijdens spelen
Lithium accu
ingebouwd

414,-

NU
10%

korting

Dit topmodel heeft het allemaal: een krachtige
woofer in combinatie met tweeter en een sterke
ingebouwde lithiumaccu voor een extra lange
speelduur. Fantastische prestaties op werkplekken, zowel binnen als buiten.
FM met RDS
DAB+
Bluetooth
USB speler
USB lader
Interne charger
Laden tijdens spelen
Lithium accu ingebouwd
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2 schragen

18,-

400 x 400mm

2 schragen
INDUTRADE Schragen
Ideaal te gebruiken als werktafel op de bouwplaats. Doordacht gebruik van schragen voorkomt
een verkeerde werkhouding en dus uitval door
blessures.

DEWALT Adaptor DT20502-QZ
3 in 1 modulair haaks en flexibel schroefsysteem.
• Ultra compacte haakse schroefadaptor:
38x65mm, met impact ready metalen
tandwielkast: 43Nm
• Ergonomisch handvat
• Flexas: 180˚ flexibel

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

56,-

850 x 1140mm

62,90

34,

95
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Albergen | Arkel | Baarn | Badhoevedorp | Berghem | Boekel | Boxtel | Deurne | Ermelo | Etten-Leur | Gennep | Heerlen | Helmond | ‘s-Heer Arendskerke | ‘s Hertogenbosch | Kaatsheuvel
Kerkrade | Maasbree | Middelburg | Nij Beets | Schinnen | Slagharen | Staphorst | Oirschot | Oudewater | Renesse | Roermond | Roosendaal | Rucphen | Veenendaal | Volendam | Weert
Winterswijk | Wouwse Plantage | Zoetermeer | Zwijndrecht

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

