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De Compofloor® renovatievloer
Compofloor BV heeft een eenvoudig, 
duurzaam en energie-reducerend 
vloersysteem ontwikkeld. Het systeem 
vervangt een niet-geïsoleerde, tochtige, 
verrotte beganegrondvloer door een 
comfortabel, luchtdicht vloersysteem. 

De Compofloor® bestaat uit 
isolatie-elementen die geheel omsloten 
zijn door een composiet materiaal. 
Hierdoor ontstaan elementen die zowel 
zeer sterk als licht zijn, maar ook goed 
isoleren. Door het composiet is een lange 
levensduur gegarandeerd. De elementen 
worden naadloos geplaatst op een 
composiet draagconstructie. 

De vloer maakt een reductie tot 20% op 
de energierekening mogelijk. Doordat 
het een geprefabriceerd vloersysteem 
betreft blijft het afval tijdens de montage 
tot een minimum beperkt.

Tel. 085 07 18 888

www.compo�oor.nl 

100% Luchtdicht

Geschikt voor oude woningen door zeer laag 
gewicht (25kg/m²)

Korte montagetijden en geen droogtijden

Het product heeft een zeer lange levensduur en 
voldoet aan alle nieuwbouwnormen

Hoge energiezuinigheid door hoge isolatiewaarden 
Een minimale Rc waarde van 4,44  m² K/W.

Droog systeem, dus geen vocht in de woning, 
beschadigingen of vervuiling tegen uw wanden

Hoog draagvermogen van de vloer (275 Kg/m²)

Mogelijkheid tot 20% verlaging van de 
energierekening
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“ook als burger vind ik de huidige situatie 
frustrerend”, zo trapt Van der Zande af over 
het groeiende woningtekort. Ik zie allerlei 
dingen misgaan. Iedereen had dit tien jaar 
geleden kunnen zien aankomen. Ik wil dat 
de politiek aan het werk gaat. De politieke 
voorkeur doet niet ter zake, want of je nu 
christelijk, sociaal of liberaal bent: iedereen 
moet wonen. ook onze kinderen.”

Voorwaarden creëren
wat ziet Van der Zande als gedroomde 
oplossing? “Een gewapende coup”, 
antwoordt hij lachend. Maar het serieuze 
antwoord luidt anticyclisch overheidsbeleid. 
want op dit moment kunnen de afbouwbe-
drijven het wel razend druk hebben, er komt 
een moment dat de markt gaat afkoelen. 

“Van de vorige crisis hebben we allemaal 
geleerd dat de overheid juist dan al eerder 
de voorwaarden voor bouwprojecten moet 
hebben gecreëerd. Dat betekent de op dit 
moment belangrijke bestaande problemen 
oplossen, zoals Co2, stikstof, PFAS, fijnstof, 
en het tekort aan goede grondposities. De 

energietransitie staat vast. Daarvoor moet 
een aantal hardwarematige activiteiten 
worden uitgevoerd: gevels isoleren, vloer-
verwarming aanleggen. Dat moet allemaal 
gedaan worden met handen. Die handen 
zijn er, en die zijn nu druk bezig. Maar als er 
geen plan klaarligt voor de volgende crisis, 
dan raken we straks ook nog eens veel 
mensen kwijt.”

Extreem innovatief
Een dringend appèl dus van Van der Zande 
om de sector blijvend overeind te houden. 
Temeer omdat de afbouwbedrijven zelf 
enorm hebben geïnvesteerd in een 
gezonde toekomst. “onze sectoren zijn 
extreem innovatief. Dat moeten wij ook wel 
omdat onze beroepen in de perceptie van 
jonge mensen niet zo sexy zijn. we doen 
ons stinkende best om aan vakkrachten 
te komen met prima arbeidsvoorwaarden 
en prachtige projecten. we zijn van ver 
gekomen; van een schep en tonnetje 
draaien tot complete computers op wielen 
die op locatie produceren, en plafond- en 

wandsystemen die geluid, warmte en 
koude kunnen reguleren. wat mij betreft 
trekt de overheid de energietransitie daad-
krachtig naar zich toe. Het zou vanuit het 
oogpunt van duurzaamheid en economie 
fantastisch zijn als elke huurder een brief 
ontvangt met de mededeling ‘Geachte 
bewoner, tussen 2024 en 2028 gaan we 
uw huis renoveren’.”

Nederlandse Ondernemersvereniging 
voor Afbouwbedrijven (NOA)
Postbus 310, 3900 AH VEENENDAAL 

Nieuweweg 226, 3905 LT VEENENDAAL

T. 0318 - 54 73 73

E. info@noa.nl

I. www.noa.nl

Over NOA
De Nederlandse ondernemers ver eni-
ging voor Afbouwbedrijven, kortweg 
NoA, is dé brancheorganisatie voor 
ondernemers van een stukadoors-, 
vloeren-, terrazzo-, natuursteenbewer-
king-, blokkenstel-, plafond- en wand-
montage of allround afbouwbedrijf. De 
circa 1.700 leden zijn representatief voor 
ruim twee derde van de totale omzet 
in de afbouw- en natuursteenbranche. 
Daar waar individuele bedrijven te klein 
zijn, kan NoA namens het collectief 
een sterke vuist maken. Bovendien 
houdt de vereniging samen met alle 
aangesloten ondernemers de naam en 
het niveau in de branches hoog. Verder 
ondersteunt NoA de leden met allerlei 
diensten om het ondernemerschap 
heen, zoals opleidingen, juridisch 
advies en personeelszaken.

Eric van der Zande, lid van het NOA Hoofdbestuur 
en voorzitter hoofdsector Vloeren & Terrazzo

“In gelul kan je niet wonen’, zo leent Eric van der Zande de beroemde woorden van de voormalig 

Amsterdamse wethouder en Kamerlid Jan Schaefer. Ook voor Van der Zande is het een doorn 

in het oog hoe de politiek de woningbouw (en dus afbouw) frustreert. En daarmee een bom legt 

onder de continuïteit van het bedrijfsleven als de huidige hoogconjunctuur afvlakt. 

Eric van der Zande, voorzitter NOA: 

“Het toverwoord is 
anticyclisch politiek beleid”

MasterEase hulpstoffen
voor beton en mortel 
De hulpstoffenlijn voor betonspecie 
Master Builders Solutions levert u technische expertise gecombineerd 
met de juiste producten zoals MasterEase. Met de MasterEase hulpstoffen 
kunt u nog beter uw uitdagingen realiseren. 
Ga voor meer informatie naar master-builders-solutions.nl.
of bel +31 (0)162 476 660.
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Het renoveren van de schil, dak en huis- 
installaties is de snelle weg voor woning- 
corporaties, andere vastgoedbeheerders, 
en particuliere opdrachtgevers om het 
energielabel van een woning te verhogen. 
Maar steeds meer wordt de noodzaak 
gezien ook de begane grondvloer mee 
te nemen in de verduurzaming van de 
woningvoorraad. Dat het wooncomfort 
toeneemt en daarmee ook het energie 
verbruik dringt steeds meer door bij onze 
opdrachtgevers, van woningcorporaties 
tot vastgoedeigenaren ook de particuliere 
woningbezitters kiezen voor een duurzame 
vloerrenovatie, zeker nu verhuizen naar een 
andere woning niet meer zo vanzelfspre-
kend is.

Comfort
“In een aantal wijken in Rotterdam en Delft 
renoveren wij nu de oorspronkelijke houten 
vloeren, die verrot en ongeïsoleerd zijn, 

vertelt Earl kemp, commercieel directeur 
van Compofloor. Volgens hem is de reden 
waarom steeds vaker wordt gekozen voor 
algehele vloerrenovatie omdat hiermee 
de levensduur van de woning en woon-
comfort aanmerkelijke wordt verbetert en 
bijdraagt aan een hoger energielabel, en 
de Compofloor de minste overlast geeft 
voor de bewoners. Bij Compofloor duurt 
de hele klus slechts één dag: niet meer 
dan pakweg een dag naar het werk of 
een dagje winkelen voor bewoners die ’s 
morgen om zeven uur de deur achter zich 
dichttrekken, en aan het eind van de dag 
thuiskomen op een nieuwe vloer. Geen 
hoge vergoedingsplicht en geen hotel-
kosten dus voor de opdracht- gever, en 
wel tevreden bewoners.

Composiet cassettes
Compofloor is dan ook geen gewone 
vloer. kemp: “De composiet vloerdelen 
zijn volledig omhulde cassettes, inclusief 
isolatie met een Rc van minimaal 4,44. 
omdat we vooraf op locatie inmeten, 
kunnen we deze exact op maat prefab 
in onze fabriek produceren. op de 
dag zelf verwijderen we de oude vloer, 
brengen ons innovatieve muurankers en 
composietoplegprofielen aan, en leggen 
de vloercassettes.” Het met glasvezel 
versterkte kunststof materiaal is zeer licht, 
in gewicht vergelijkbaar met een houten-
balklaagconstructie, en is hierdoor zonder 
constructieve herberekening toepasbaar. 
Daarnaast voorkomt het gebruik van 
één materiaal ongewenste effecten van 
verschillende uitzettings- eigenschappen. 
“we noemen dat onze ‘anti-piepgarantie’”, 

voegt kemp toe. De composietvloer wordt 
afgewerkt met een houten topvloer, en is 
daarmee klaar voor een afwerkvloer en 
eventueel een vloerverwarmingssysteem. 
De Compofloor wordt in dat geval zelf iets 
lager aangebracht, zodat de extra laag 
van de vloerverwarming nog steeds op 
het oude vloerniveau uitkomt en er geen 
deuren en kozijnen ingekort hoeven te 
worden.

Volledig droogbouw
“Het mooie van het Compofloor-systeem 
is dat het volledig droogbouw is. Er is 
geen uithardingstijd, dus alle andere 
fases kunnen er direct achteraan”, aldus 
kemp. “Bovendien leveren we niet alleen 
de vloer, we nemen het gehele traject voor 
onze rekening. Van inmeten tot slopen en 
montage. overigens is het ook mogelijk om 
de Compofloor in eigen beheer te plaatsen. 
Aannemers ontvangen dan het systeem 
inclusief legplan, montage-instructie en 
bevestigingsmiddelen.” De Compofloor 
bewijst niet alleen zijn duurzame waarde 

bij NoM-, BENG- en andere renovatie- 
projecten, maar beschikt zelf over een 
duurzaam karakter. Zo wordt het EPS dat 
overblijft bij de prefabproductie opgehaald 
en gerecycled door een hierin gespeciali-
seerde bedrijf. Verder komt er op locatie 
geen afval vrij tijdens het plaatsen van de 
nieuwe vloer. Bovendien verliest de vloer 
door de decennia heen niets aan kwali-
teit, en kan zelfs aan het einde van zijn 
gebruiksduur worden gedemonteerd voor 
hernieuwd gebruik. Losmaakbaar noemen 
we dat.

Compofloor bv
De Stek 12

1771 SP WIERINGERWERF

T. 085 – 071 88 88

E. sales@compofloor.nl

I. www.compofloor.nl

Compofloor vervangt beganegrondvloer in één dag

Enorm comfort voor bewoners
Het renoveren van de begane grondvloer maakt steeds meer deel  uit van het 
renovatieproces. Logisch ook nu het belang van comfort en het terugdringen van het 
energieverbruik steeds meer onderkent wordt, dus gaat de vloer hier steeds meer een 
prominente rol in vervullen. De  Compofloor laat zich in slechts één dag aanbrengen, 
en tegen vaak lagere kosten dan een traditionele vloerrenovatie.

WIJ HECHTEN 
WAARDE AAN 
EEN UITDAGING

BEDENKEN
ONTWIKKELEN &
PRODUCEREN

Wij zijn u partner in het:

van duurzame, klantspecifi eke oplossingen en 

producten met toegevoegde waarde...

INNODEEN.NLINNODEEN.NL
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Ruim 160.000 m2 vloer telt de uitbreiding 
van het distributiecentrum van online 
retailer vidaXL, dat op Trade Port Noord 
in Horst aan de Maas is gevestigd. Deze 
nieuwe fase 4 bestaat uit kantoren en 
zes warehouses en is door middel van 
een logistieke brug verbonden met het 
bestaande distributiecentrum. ook nu 
weer koos aannemer Van der Heijden voor 
een samenwerking met Hiber Betonvloeren 
voor de magazijn-, laadkuil- en verdiepings-
vloeren. Van de in totaal zes units zijn nu de 
eerste vier opgeleverd.

Treintje maken
“wij zien onszelf niet als centrale punt van 
de bouw, maar als een schakel met een 
belangrijke rol in samenhang met alle 
andere partijen”, zo definieert directeur 
Baijens de ideale werkverhoudingen. 
Samen zoekend naar planningswinst. 
“Zo optimaliseren we de doorlooptijd en 
kosten. uiteindelijk moet het resulteren 
in kortere bouwtijd. Lean kun je immers 
alleen bereiken als je een teamspeler bent. 
wanneer je elkaar vertrouwt en onderlinge 
afspraken nakomt, dan lukt het om een 
treintje te maken met z’n allen. Dus als 

wordt gevraagd om even naar een andere 
hal te springen omdat het ons allemaal als 
geheel wat oplevert in de workflow, dan 
doen we dat.” De bouw van de vidaXL-
uitbreiding is pas half februari begonnen en 
al  voor de bouwvak waren de eerste vier 
hallen opgeleverd. Baijens: “Een geweldige 
prestatie, zeker in deze tijd waarin de leve-
ring van bouwmaterialen en capaciteit hele 
uitdagingen vormen. we zoeken echt de 
samenwerking op met de partijen voor ons 
en na ons, en natuurlijk met de aannemer.”

Spiegelglad afgewerkt
Dankzij de flexibele opstelling is Hiber 
veelgevraagd voor projecten door heel 
Nederland. Zeker omdat het bedrijf in staat 
is een opdrachtgever geheel te ontzorgen 
door een coördinerende rol te vervullen. 
Zo is een groot project in uitvoering op 
XL Businesspark Twente in Almelo in 
opdracht van de Belgische vastgoed-
ontwikkelaar Heylen warehouses. “Deze 
opdrachtgever koopt de grote posten 
zelf in. Met dat uitgangspunt heeft Heylen 
eveneens zelf rechtstreeks de volledige 
vloer bij ons ondergebracht. wij verzorgen 
alles vanaf ontwerp tot en met oplevering. 

om engineering tot en met uitvoering op 
elkaar af te stemmen, verzorgen wij ook 
alle inkoop. op deze locatie hebben we 
voor hen op die manier al een keer het 
T-Port Logistic Campus met 38.000 m2 
vloer gerealiseerd. ook voor de nieuwe 
hal waterside van 34.000 m2 wilde Heylen 
graag met ons werken. we ontwerpen, 
prijzen dat af, verzorgen alle werkzaam-
heden aansluitend op het grondwerk, en 
leveren een gebruiksklare supervlakke vloer 
op. Ze hebben er geen omkijken naar.” In 
dit project realiseerde Hiber de vlakste 
vloeren die ooit in Nederland zijn gemaakt. 
“wij zitten tegen perfect aan. Dankzij het 
feit dat we onze apparatuur voortdurend 
doorontwikkelen en door goed personeels-
beleid dezelfde mensen houden op de 
sturende posities. want ook in onze eigen 
organisatie staat teamwerk voorop. Daar 
hebben onze opdrachtgevers alle voordeel 
van.”

Commerciële waarde
Naast een traject volledig ter hand nemen, 
kan Hiber ook uitstekend uit de voeten 
met andere partijen binnen een werk. 

“Soms zit het ontwerp van de vloer bij 

een constructeursbureau, en voeren wij 
uit zoals gevraagd. Regelmatig haken wij 
in de tenderfase aan bij de aannemer om 
samen een werk binnen te halen. Dan 
kunnen we ook in het commercieel traject 
onze waarde als teamspeler bewijzen. we 
zijn echt van alle markten thuis.”

betonvloeren bv
hiber

constructie | advies | betonvloer
hibercon

Hiber Betonvloeren bv
Industrieweg 8

5492 NG SINT-OEDENRODE

Kantoor: 085 - 902 39 68

Verkoop: 06 - 28 41 07 33

E. info@hiber.nl

I. www.hiber.nl

Hiber betonvloeren excelleert als flexibele teamspeler

“Lean werkt alleen met oog 
voor het grotere geheel”

Met perfectie heeft het Brabantse Hiber Betonvloeren al een sterke reputatie opgebouwd. 
Onlangs legde het bedrijf zelfs de vlakste magazijnvloer die ooit in Nederland is gemaakt. 
Deze keer brengt directeur Jan Baijens hun flexibiliteit naar voren: “Als we opeens naar 
een andere hal moeten overspringen omdat dat het hele bouwteam beter uitkomt, dan 
doen we dat.”
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“Het terugdringen van afval is een van de 
cruciale klimaat- en milieuvraagstukken”, 
daarvan is Harry van der Veen overtuigd. 
De directeur van Cladding Point heeft 
de afgelopen periode geïnvesteerd in 
duurzaamheid voor en door de hele keten. 
“Daardoor kunnen wij unieke garanties 
geven binnen de gevelindustrie. onze 
producten, van zand tot klant, kunnen 
onder ISo14001 en BES6001 gepro-
duceerd en geleverd worden. Garanties 
die de wet nog niet verplicht, maar de 
markt steeds meer afdwingt.” om het 
duurzame beleid van zand tot klant ook 
daadwerkelijk certificeerbaar te maken, 
heeft Van der Veen adviesbureau CoR 
(Circular organisation for Rebuild) in de 
arm genomen. “Bij ons is duurzaamheid 
daarom geen marketingkreet maar realiteit.”

Gesloten retourstroom
De belofte ‘Eenvoud en Zekerheid’ staat 
centraal in de manier van werken bij 
Cladding Point. Van der Veen: “Je moet 
niet proberen het wiel opnieuw uit te vinden, 
maar het wiel steeds ronder te maken. om 
afval te reduceren zijn we uitvoerig bezig 
om gesloten retoursystemen voor herge-
bruik van onze producten in te richten 
en toe te passen. De gevelpanelen van 
Cladding Point zijn namelijk niet alleen 
veelgebruikt bij nieuwbouwprojecten, maar 

ook bij renovatie- of uitbreidingsprojecten. 
Niet zelden worden daarbij oude sand-
wichpanelen van het eigen of ander merk 
vervangen. wij zijn druk bezig om op korte 
termijn honderd procent circulair te kunnen 
bouwen met onze producten. Zelfs met de 
mogelijkheid tot de allerhoogste subsidies 
in Europa.”

Volledig recyclebaar
Re-use is niet de enige optie op de duur-
zaamheidsladder. Cladding Point biedt bij 
haar sandwichpanelen die aan het eind 
van hun levenscyclus zijn, de mogelijk-
heid tot een terugnamegarantie. “we 
halen ze op verantwoorde wijze weer uit 
elkaar. Alle onderdelen, staal, schuim en 
steenwol zijn hernieuwbaar. Voor het recy-
clen van steenwol hebben we contracten 
met steenwolproducenten. Het staal kan 
oneindig keer worden gemengd met nieuw 
ijzererts. En het teruggehaalde hardschuim 
krijgt een nieuw leven als vloer-, spouw- of 
dakisolatie”, aldus Van der Veen. uiteraard 
worden ook de eigen bedrijfsprocessen 
gecertificeerd. “Al onze medewerkers 
worden opgeleid en getraind in wat wel 
en niet is toegestaan. Daarnaast gaat 
een groot deel van het transport per trein. 
Zowel de toelevering van grondstoffen 
naar ons bedrijf als de aflevering van de 
sandwichpanelen bij onze relaties.”

Materiaalpaspoort
Naast de grote stappen die al zijn gezet, 
worden meer duurzaamheidsambities 
uitgewerkt. Zo krijgt elk paneel een eigen 
materiaalpaspoort, waardoor in een 
gedetailleerde database alle kenmerken 
identificeerbaar zijn. ook wordt een proces 
ingericht om zelfs zaagafval terug te halen 
van de bouwplaats. Van der Veen: “we 
gaan de hele bouwketen benaderen, van 
de architect die samen met de bouwheer 
zit tot en met de aannemer. Het doel: 
iedereen overtuigen dat lage kosten per 
vierkante meter in eerste instantie er leuker 
uitzien, maar dat duurzaamheid op termijn 
veel meer oplevert. In geld, maar ook in de 
meerwaarde van maatschappelijk verant-
woord ondernemen.”

Cladding Point bv
Handelsweg 12

6662 NH ELST

T. 026 - 365 06 30

F. 026 - 365 06 31

E. info@claddingpoint.nl

I. www.claddingpoint.nl

“Cladding Point gaat 
voor Circulair Bouwen”

Duurzaam is bij Cladding Point ook echt duurzaam. Van zand tot klant kan er onder 
ISO14001 en BES6001 geproduceerd en geleverd worden. Daarmee hebben 
architecten en aannemers een belangrijke troef in het winnen van aanbestedingen. 
En kunnen opdrachtgevers zich met gecertificeerde producten onderscheiden van 
concurrenten die vaak niet verder komen dan greenwashing.

claddingpoint.nl

Wij leveren een nieuwe generatie sandwichpanelen waarbij  
intelligentie, eenvoud en zekerheid harmoniseren met  
geavanceerde vernieuwingen en up-to-date testresultaten.

Een compleet prefab-assortiment voor daken en gevels,  
waarbij niet alleen onze kwaliteit maar ook het welzijn  
van mens, dier en onze aarde centraal staan.

Your design
          delivered.
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opvallend zijn toch de unieke eigen-
schappen van deze ultramoderne vracht- 
en productiewagen-in-één. 

De vrachtwagen is een echte special: 
een complete Volvo-machine voor het 
aanbrengen van ultragladde topvloeren. 
De truck is opgebouwd volgens de laatste 
technieken, punctueel en efficiënt, ARBo- 
en milieuvriendelijk. uniek in de markt is de 
door de Volvo aangedreven, hypermoderne 
TRS unit die 380 Volt krachtstroom voor de 
pompunit opwekt volgens laatste Euro 6 
norm. In combinatie met de Hiab-kraan 
om zichzelf te laden maakt het de nieuwe 
omnicol Flooring Truck volledig selfsuppor-
ting op de meest milieuvriendelijke manier 
die momenteel mogelijk is.

De vrachtwagen is korter dan gebruikelijk, 
waardoor zelfs projecten in binnensteden 
met gemak kunnen worden uitgevoerd 
omdat de truck binnen de wettelijke mili-
eueisen valt. Dit betekent minder gewicht 
over de wegen én bij gevolg ook minder 
Co2-uitstoot. Prettige bijkomstigheid, 
voor zowel omwonenden als arbeiders, 
is dat de truck ook nog eens bijzonder 
stil is. Dit komt door de hypermoderne, 
elektrische generator. Deze kan indien 
nodig de gehele pompunit extern voeden, 
waardoor de motor van de truck niet hoeft 
te draaien tijdens het pompen. Ideaal 
dus voor gebieden met bijvoorbeeld 
stikstofproblemen.

En dan zijn er nóg meer voordelen. werken 
met de pomptruck is namelijk stofvrij en 
arbeidsvriendelijk en dat is wel zo aange-
naam voor de verwerker én de omgeving. 
Tegelijkertijd kan er een hogere productie 
gedraaid worden. om een voorbeeld te 

geven: in dezelfde tijd dat de pomptruck 
een vloer verwerkt, kan een handpomp 
maar 20 à 30% realiseren. “Het reali-
seren van een “nieuwe“ vloer is de meest 
vertragende factor in de bouw” volgens 
onderzoek van de universiteit Eindhoven. 
Als je bezig bent met de vloer kunnen er 
eigenlijk geen andere werkzaamheden 
uitgevoerd worden in de zelfde ruimte, dat 
wil je zo snel mogelijk opgelost hebben, 
toch? De pomptruck zorgt daarentegen 
voor minimale overlast op de bouwplaats, 

winkelstraat of woonwijk. Hij is er alleen 
als hij nodig is, waardoor de meeste werk-
zaamheden gewoon kunnen blijven door-
gaan of zeer snel worden opgepakt. ook 
beschikt hij over een eigen opvangtank voor 
spoelwater en restmateriaal dat levert geen 
afval op de bouwplaats. ook kan hij op 
productielocatie, indien nodig, eenvoudig 
worden bijgeladen. Geinteresseerd in de 
mogelijkheden, kijk voor meer informatie 
op de website van omnicol Flooring 
www.omnicolflooring.eu.

Omnicol Flooring bv
Baronieweg 12d, 

5321 JW HEDEL

T. 073 - 599 29 25

F. 073 - 599 37 90

E. info@omnicol.eu

I. www.omnicol.eu

De Covid-19 pandemie heeft geleid tot 
leveringsbeperkingen van belangrijke 
grondstoffen voor het maken van beton. 
Door het snelle herstel van bepaalde 
markten in de wereld en de toenemende 
vraag, zijn prijzen van o.a. olie-, staal- en 
hout-gerelateerde producten exponentieel 
gestegen. Daarnaast wordt voor zand 
en grind verwacht dat de verkrijgbaar-
heid moelijker wordt. Dit komt door 
het ontbreken van vergunningen voor 
toekomstige winning. ook de verminderde 
beschikbaarheid van circulaire producten 
zoals hoogovenslak en poederkoolvliegas 
speelt de industrie parten. “Door deze 
situatie komen de prijzen voor beton onder 
druk te staan en ontkomen ondernemingen 
er ook niet aan de prijzen aan te passen.” 

verwacht Ron Peters, directeur van de 
branchevereniging. 

Betonhuis constateert ook dat de prijs 
voor Co2-emissierechten in het European 
Trading System (ETS) maar blijft stijgen. 
Inmiddels liggen die prijzen op een 
dusdanig niveau dat dit een groot effect zal 
hebben op de kosten van beton. Daarnaast 
heeft de industrie nog steeds te maken 
met laagwaterproblematiek en verhoogde 
brandstofprijzen. Dat al deze effecten 
van invloed zullen zijn op prijzen laat zicht 
raden, aldus Peters. Te constateren valt 
ook bij leveranciers van bouwmaterialen 
dat zij hierdoor offertes afgeven met een 
steeds kortere geldigheidsduur, hetgeen 
het er niet gemakkelijker op maakt. 

Ron Peters,  
directeur branchevereninging Betonhuis

Ultramoderne Flooring truck

Dat Omnicol Flooring goede prestaties kan leveren met het efficiënt verpompen van egalisatie- 

en renovatiemortels dat wisten we natuurlijk al lang. Maar dat dat met de Flooring-pomptruck 

nóg sneller, beter, stiller, milieuvriendelijker en gemakkelijker gaat, lees je hieronder.

Betonindustrie wordt 
ook geraakt door sterk 
stijgende prijzen

De Nederlandse betonindustrie wordt net als andere industrieën in Europa, geconfronteerd 
met een tekort aan grondstoffen, stijgende kosten voor Europese emissierechten en 
daardoor met prijsstijgingen.
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Het is razend druk in de bouw. Door het 
grondstoffentekort kraakt de keten in zijn 
voegen. Maar niet Termokomfort Europa, 
systeemhouder van isolatie en spouwmuur-
isolatie op basis van innovatieve parels en 
korrels. “wij hebben levergarantie, dus we 
staan vooraan in de rij”, vertelt algemeen 
directeur Frank koster. “Zo zorgen we dat 
alle systeemverwerkers die onze producten 
afnemen, hun klanten niet hoeven te 
teleurstellen. Integendeel, het gaat bij HR++ 
BioFoam®-parels ook nog eens om een 
van de meest duurzame isolatiesystemen 
op basis van melkzuur. Dat na minstens 
vijftig jaar volledig stabiel en betrouwbaar 

presteren als organisch materiaal volledig 
veilig en duurzaam via compostering kan 
worden teruggegeven aan de natuur.”

ECE-parels
Bio-based polymeren zijn de toekomst, 
en daarom investeert Termokomfort al 
jaren in de ontwikkeling van verschillende 
producten op dit duurzame platform. 
koster: “De productielijn in Almere wordt 
momenteel opgebouwd voor de start voor 
de grootschalige productie van zogeheten 
ECE-parels, vervaardigd uit onder meer 
hout en andere cellulose houdende grond-
stoffen. we maken al meer dan tien jaar 

Biobased EPS en dankzij die lange termijn 
kunnen we nu onze standaardgarantieter-
mijn van twintig jaar met praktijkresultaten 
onderbouwen. we zien nu al een grote 
vraag naar dit product. Deze cellulose 
biovariant is overigens nog niet compos-
teerbaar, de volgende generatie wordt dat 
wel.”

Onbrandbare EPS-plaat
De verduurzaming van woningen heeft 
diverse bouwkundige gevolgen. Zo 
stellen de zware PV-panelen eisen aan de 
onderliggende dakconstructie. Inclusief 
de toegepaste isolatie en brandveiligheid. 
“Steenwol is niet drukvast en dus gevoelig 
voor drukkrachten van zonnepanelen 
op platte daken, met risico op lekkage. 
De oplossing is onze onbrandbare en 
drukbelastbare EPS-plaat waardoor je 
rustig zonnepanelen op dakconstructie 
kunt plaatsen tegen een gelijke prijs van 
steenwol. ook deze dakplaten maken 
we volledig zelf in onze fabriek in Almere”, 
aldus koster.

Nanoparels
Een van de nieuwe producten die 
Termokomfort op Building Holland toont, 
zijn de nanoparels. Dit kunststof isolatie-
materiaal heeft een celgrootte van enkele 
nanometers, goed voor een zeer lage 
lambdawaarde. Belangrijk, want met 
de opmars van de warmtepomp is een 
gunstige EPC cruciaal. Vaak is het dan 

geen ontkomen aan een kostbare en 
ingrijpende buitengevelisolatie, die ook 
nog eens invloed heeft op het aanzicht. 

“Dat is dus met de nanoparels niet meer 
nodig”, constateert koster. “De afgelopen 
half jaar zijn onze nanoparels toegepast in 
een testopstelling op het terrein van de Tu 
Delft, onder condities van woningen uit de 
jaren zeventig. Alle tests zijn afgerond en 
geven groen licht. Tot nu toe maken we de 
nanoparels al twee jaar in een proeffabriek, 
maar volgend jaar is een grote fabriek 
in Duitsland klaar voor het produceren 
van commerciële hoeveelheden. Parallel 
daaraan zijn we bezig met het ontwik-
kelen van machines voor het inblazen van 
nanoparels i.c.m. bindmidel.”

Zestig procent CO2-besparing
En dan is er nog de Europese PolySty-
rene Loop-testfabriek voor recycling van 
bouwpiepschuim in Terneuzen, waarin 
Termokomfort via een coöperatie partici-
peert. “Die draait inmiddels. Binnenkort 
gaan we de eerste woningen voorzien van 
de recyclede parels. Normaal wordt oude 
EPS-plaat versnipperd tot brokjes. Maar 
dit procedé lost het materiaal op, haalt de 
brandvertragers eruit, en maakt er nieuwe 
grondstof voor parels van. Ten opzichte 
van de productie van geheel nieuw mate-
riaal bespaart dit zestig procent Co2 en 
voorkomt dit rest-styreen. Het resultaat: 
een duurzaam product dat er als nieuw 
uitziet, en geen degradatie kent.” 

Termokomfort Europe B.V. 
Neonweg 151

1362 AG ALMERE 

T. 036 - 538 75 58 

E. info@termokomfort.nl 

I. www.termokomfort.nl 

Termokomfort Europe biedt levergarantie   

Grote stroom innovaties in 
duurzame isolatieproducten

Het feestje moest vorig jaar vanwege corona nog even worden uitgesteld, maar de 
erkenning was er wel: Termokomfort won de eerste prijs van de Rabobank Innovation 
Challenge 2020 in de categorie Circulariteit. Toegekend aan de extreem duurzame HR++ 
BioFoam®-parels. Er staan echter al weer drie nieuwe innovaties klaar: isolatieparels op 
basis van cellulose, een brandwerende EPS-plaat, en nanoparels die dankzij een zeer 
lage lambdawaarde een hoge EPC zonder buitengevelisolatie mogelijk maken.
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