
Sinds de eerste editie van het Houtpaviljoen 
in 2015 is de aanwezigheid van de houthandel 
en -industrie op de BouwBeurs weer gegroeid. 
Tijdens de BouwBeurs2019 is Hal 10 nog beter 
gevuld met de aanwezigheid van bedrijven en 
organisaties uit het houtvak. Samen promoten 
we het gebruik van hout in de bouw. Natuurlijk 
ook weer op de verzamelstand van het Hout-
paviljoen!

In 2015 trokken 8 organisaties de ‘stoute’ 
schoenen aan om gezamenlijk op de BouwBeurs 
te gaan staan, omdat het gebruik van hout in de 
bouw niet echt meer op de beursvloer werd ge-
promoot. Zonder winstbejag zetten de 8 partners 
en initiatiefnemers in 10 weken tijd op 60 m² het 
Houtpaviljoen neer. Belangrijk is dat dit initiatief 
werd en wordt gesteund door vele bedrijven en 
organisaties uit het brede houtvak.

HOUT STAAT
WEER OP
DE KAART TEZAMEN STAAN WE STERK

Het Houtpaviljoen is sindsdien in goede samenwerking met de Jaarbeurs 
gegroeid van een expo-oppervlak van 60 naar 100, naar 200 m² nu. Dit 
jaar zijn we dus uitbundiger dan ooit! Naast de initiatiefnemers zijn in 
het paviljoen ook mede-exposanten, de steuntroepen, te bezoeken bij 
hun eigen boomstamtafel.

Het thema van BouwBeurs 2019 is: ‘Tijd om de krachten te bundelen’. Dit 
sluit goed aan bij het initiatief van de Houtpaviljoen-partners om tezamen 
met het brede houtvak het gebruik van hout in de bouw te promoten.

WIE GAAT VOOR ‘PUUR NATUUR’ IS VAN HARTE WELKOM
De initiatiefnemers van de verzamelstand maken zich ieder in hun eigen 
vakgebied sterk voor bouwen met hout, omdat hout een betrouwbaar, 
fl exibel, gevarieerd, hightech en milieuvriendelijk, duurzaam bouwma-
teriaal is van hoge kwaliteit. Op het Houtpaviljoen kunt u in gesprek gaan 
met de partners van het Houtpaviljoen en de ondersteuningstroepen.

ONDERSTEUNINGSTROEPEN OP DE VERZAMELSTAND HOUTPAVILJOEN
Anker Stuy Verven biedt een ruim assorti-
ment van hoogstaande kwaliteitsverven voor 
de timmerindustrie. Deze verven zijn volgens 
alle relevante normen gecertifi ceerd, zoals 
KOMO. Daarnaast bieden wij voor elk con-
cept een garantiesysteem genaamd ‘Protect 
Wood 4 Life’. Dit geeft de timmerfabrikant de 
mogelijkheid zijn producten onderhoudsvrij 
in de markt te zetten.

www.ankerstuy.nl

Construsoft Window is revolutionaire 
BIM-software voor kozijnen. Ontdek de 
mogelijkheden op stand D0.40 in hal 8 of 
op het Houtpaviljoen. Uiteraard kunt u ook 
voor ontwerp, detaillering en productie 
van houten daken, wanden en vloeren bij 
ons terecht. We tonen u graag de laatste 
mogelijkheden van 3D BIM-software Tekla 
Structures.

www.construsoft.nl

DTS® is een innovatief, Europees geoctrooi-
eerd dorpelsysteem voor de bouwnijverheid 
en de kozijnindustrie. Kreunen Kunst-
stoffen BV ontwikkelt en produceert deze 
onderdorpels die zich onderscheiden op 
het gebied van duurzaamheid, kwaliteit en 
fl exibiliteit.

www.dts-dorpels.nl

Europly Woodproducts BV is onderdeel van Europly Woodproducts BV is onderdeel van Europly Woodproducts BV
de Gendringen Hout Groep. U kunt bij ons 
terecht voor complexe houtbewerkingen, 
strak schaafwerk, goede service, korte 
levertijden en beslist ook voor ruw eiken 
in diverse kwaliteiten & afmetingen, en in 
eigen productie verlijmde meubelpanelen in 
verschillende dikten & kwaliteiten.

www.europly.nl

Gooskens Hout de grootste totaalleverancier 
van vurenhout in de Benelux. Als solide en 
betrokken familiebedrijf streven we voortdu-
rend naar topkwaliteit en duurzame part-
nerships. Al ruim 150 jaar hebben we passie 
voor hout en doen we gewoon waar we goed 
in zijn. En met oog voor de toekomst blijven 
we investeren in mensen en innovatieve 
producten als IBRID® en Polytreat. 

www.gooskens.nl

Het Wapen is een samenwerkingsverband 
van zelfstandige handelaren in hout en/of 
plaatmateriaal door heel Nederland. Ieder 
Wapenlid heeft zijn unieke identiteit en eigen 
specialismen. Import, handel en bewerking 
van hout en plaatmateriaal kenmerken de 
leden van Het Wapen. Wij zijn échte hout- en 
plaatspecialisten en samen sterk.

www.Het-Wapen.com

U kunt bij Heuvelman Hout rekenen op 
hoogwaardige producten en een constante 
kwaliteit in maatwerk. Door onze gedre-
ven medewerkers en zeer geavanceerde 
productiemogelijkheden zijn de meest 
complexe bewerkingen geen enkel pro-
bleem voor ons. U krijgt uw producten op 
de juiste tijd en plaats, ongeacht de grootte 
van uw order.

www.heuvelman-hout.nl

Houtdirect.nl is gespecialiseerd in douglas, 
eikenhout en gevelbekleding. Wij presen-
teren met trots onze nieuwe productlijn 
Colourwood: gevelbekleding (van douglas of 
gemodifi ceerd hout) in zes trendy kleuren. 
Het coaten wordt gedaan bij ons bedrijf 
Yourwoodworks, waar we ook op loonbasis 
coaten.

www.houtdirect.nl

INDO 3D zijn massief met D4 verlijmde 
wand- en plafond panelen van teak, notenhout 
en gemengd hardhout. Buitentoepassingen 
met teak zijn daardoor mogelijk. De panelen 
zijn ecologisch verantwoord door het gebruik 
van gerecycled hout en zelfs van de wortels 
hiervan (teak). Het resultaat is vol van karakter: 
het paneeloppervlak is met de hand bewerkt 
waardoor elk paneel en elke wand uniek is. 
INDO 3D: een hergebruikt natuurproduct met 
een geweten. www.hwzi.ch

Lambert van den Bosch is importeur en 
producent van een compleet assortiment 
hout- en MDF-producten in uiteenlopende 
varianten voor de professionele markt en 
beschikt over een eigen zagerij, schaverij 
en lakstraten, waarin profi elen gelakt of 
gegrond kunnen worden. Elk product kan 
zowel standaard als klantspecifi ek geleverd 
worden: geschaafd, geprofi leerd, behandeld 
of onbehandeld.

www.lvdb.com

Lemahieu Group nv, de Belgische importeur 
van hout en platen, biedt totaaloplossingen 
dankzij een uitgebreid machinepark: drenken, 
impregneren, zagen, schaven en brandvertra-
gend behandelen.
Met LDCwood (joint venture tussen Lemahieu 
Group en Decolvenaere) bevoorraden we de 
markt met de hoogste kwaliteit thermisch 
gemodifi ceerd ayous, fraké, es en vurenhout, 
ThermoWood®.

www.lemahieu.be  |  www.ldcwood.com

Cape Cod is een houten gevelbekleding dat 
al jaren met succes weerstand biedt tegen 
de meest wisselvallige weersomstandig-
heden. Marwood vervaardigt het volgens 
innovatieve procedures voor houtdroging en 
verduurzaming. Cape Cod wordt gemaakt 
van Lodgepole Pine, ook wel bekend als 
Noord-Amerikaans grenen.

www.marwoodltd.com

Met Okoumé bent u klaar voor de volgende 
50 jaar.  Als kenner van bouwmaterialen kent 
u het belang van kwaliteit. Okoumé is het 
premium exterieur multiplex dat elk project 
sterker maakt vanaf de basis tot aan de 
fi nish. Kom bij ons langs in het Houtpaviljoen 
en ontdek alle voordelen van Okoumé.

www.okoume.info

Stora Enso is een wereldwijde aanbieder 
van veelzijdige oplossingen op basis van 
hout voor de bouw- en woonsector. Het 
assortiment biedt alles voor het bouwen in 
de urbane omgeving en omvat onder andere 
massief houten elementen en woonmodules, 
houten componenten en pellets. 

www.storaenso.com

Ztyl Houten Sierlijsten is een product van 
het oer-Hollandse bedrijf Zwart Houtbewer-
king waar al sinds de vorige eeuw lijstwerk 
wordt gemaakt. Met regelmaat worden er 
nieuwe, unieke lijsten ontworpen en toege-
voegd aan het assortiment. Onderscheidend 
in kwaliteit, snelle levertijden en uitgebreide 
keuze. Het maken van lijstwerk op maat 
behoort ook tot de mogelijkheden. 

www.ztyl.nl

Zo’n tien jaar geleden startte Houtwerf uit 
Zoeterwoude met het leveren van “Circu-
laire Producten”. Deze worden gemaakt uit 
restproducten van rubberplantages (Rub-
berwood) en akkerbouwbedrijven (Falcata) 
in Indonesië. In samenwerking met lokale 
fabrieken koopt Houtwerf de afgedankte 
bomen, verwerkt ze tot panelen of triplex en 
plant nieuwe bomen op de plantages.

www.houtwerf.nl
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SYMPATHISANTEN VAN HET HOUTPAVILJOEN
Het Houtpaviljoen ‘Bouwen op Hout‘ wordt mede mogelijk gemaakt door de steun van ‘Proud’-sponsoren:
Houthandel De Vechtstreek, SMARTT Timber, Houtimport Nielsen, Vereniging van Ondernemende Houthandelaren (VOH), Stiho, 
Bear Optima Wood, Hillegomse Houtgroep, Foham, Accsys Group / Accoya®hout, Altripan, Propex Timber, Houthandel Reinders, 
Koninklijke Eduard van Leer, SKH, SHR, STIP, Boerboom Hout, Houtgroep Van Drimmelen, Oldenboom, Metsä Wood, Houthandel 
Houtex, Eemwood, Gras Wood Wide, C. de Groot Houtagenturen/Luvian Saha, Joubert/Van Ruller Agency, Foreco, Timber Trade 
Connection, Kleko Holland, Acadon AG, Lamico, Wood Products Logistics (WPL), Unilin Division Panels, Dorrestijn Transport en 
Logistiek, Hendriks Timber Products, Verduurzaamd Hout Nederland (VHN), Algemene Vereniging Inlands Hout (AVIH), Boogaerdt 
Hout, NATA - Nederlandse vereniging van houtagenten, Houthandel Groeneveld & Van der Klift, Oomens Timber Products, Olle 
Dahl Såg AB / Vries Timber Agency, Java Deurenfabriek, Van der Sijde Hout, ORLIMEX, Timbrian Europe, Anders Hout, Drieplex, 
Leegwater Houtbereiding, Brink XL, Bouwcenter Nobel, Teeuwen Timber Trading, Brookhuis Applied Technologies Wood, Amster-
damsche Fijnhout, Houthandel Posthumus, Danklof Houtindustrie, Norrskog - Holmen - Eriwood, Moelven, Hupkes Houthandel, 
Finnish Fibreboard, Houtindustrie Veteka, Hardhouthandel Hotim, PERI Panel Products, PontMeyer, Jongeneel, Houtimport Kuhn, 
Houthandel van Dam en Arauco Europe.

De volgende bedrijven/organisaties hebben hun steun op een bijzondere manier gegeven:
Doornekamp Woodspecials, VVNH/Centrum Hout, Stora Enso, Van Hoogevest Architecten en Outdoor Life Group.

BEDANKT
De partners en initiatiefnemers van het 
Houtpaviljoen ‘Bouwen op Hout’ bedanken 
alle sponsoren voor hun bijdragen om hout 
op de kaart te zetten op de beursvloer tij-
dens de BouwBeurs.

Wij gaan namens alle bedrijven en organi-
saties die het paviljoen hebben ondersteund 
fi nancieel bijdragen aan de mogelijke deel-
name van Thijn Speksnijder aan de Para-
lympische Spelen in 2022 in Beijing. 

PARTNERS VAN HET HOUTPAVILJOEN
De partners en initiatiefnemers van het Houtpaviljoen ‘Bouwen op Hout’ zijn: 

ASSINK HOUT, PASSIE VOOR HOUT
Assink Hout is al vijf generaties leverancier 
van hout, houten producten en houtcon-
structies. Met moderne technieken zet de 
onderneming traditioneel vakmanschap om 
in innovatieve oplossingen en ingenieuze 
constructies en levert zij maatwerk met 
oog voor detail en verhoudingen. “Uw wens 
maken wij werkelijkheid. Vol passie en liefde. 
Hout is ons leven”.

www.assinkhout.nl

HOE DE WERELD OOK VERANDERT, MET 
PEFC™ BLIJFT BOS IN STAND
Ruim 1.000.000 PEFC-gecertifi ceerde 
boseigenaren zorgen ervoor dat hun bos in 
stand blijft en duurzaam hout produceert 
en >20.000 bedrijven in de verwerkende 
keten leveren PEFC-materiaal. Bouw met 
PEFC-hout en draag ook bij aan het voor-
komen van ontbossing en tegengaan van 
klimaatverandering.

www.pefcnederland.nl

SCANTIMBER vertegenwoordigt HASSLACHER.
Hasslacher heeft jarenlange ervaring in de 
productie en verkoop van kwalitatief hoog-
waardig gelamineerd Noord-Europees hout. 
Naast gelamineerde liggers produceert 
Hasslacher Cross Laminated Timber (CLT), 
solide gelaagd houtconstructiemateriaal met 
uitstekende fysieke, mechanische en ther-
mische isolatie-eigenschappen. Hiervan kan 
men houten overspanningen, vloeren, daken 
en sporen maken.
www.hasslacher.com

HOUTWERELD verzorgt actuele en mul-
timediale vakinformatie voor de hout- en 
bouwmaterialenhandel, houtimport, houtbe-
werkende & -verwerkende ondernemingen, 
toeleveranciers en aanverwante organisaties. 
Houtwereld brengt nieuws en achtergronden 
in print en digitaal, ook via social media en 
organiseert congressen en andere meetings 
zoals de Houtwereld Praktijkdag en de wed-
strijd Houtwereld Topleveranciers.

www.houtwereld.nl

INGENIEURSBUREAU EVAN BUYTENDIJK
(IEB) adviseert binnen de hout-, timmer- en 
bouwbranche over hout en houtproducten. 
Bij IEB kunt u terecht voor advies, inspecties, 
keuringen, bedrijfsbegeleiding bij certifi -
cering (EUTR, ISO, CE-markering, KOMO®), 
opleidingen en trainingen. IEB is Chain of 
Cu(stody-groepsbeheerder voor FSC© & 
PEFC™ en groepsbeheerder voor PEFC-bos-
certifi cering.

www.evanbuytendijk.nl

DE MALAYSIAN TIMBER CERTIFICATION 
COUNCIL  (MTCC) is de onafhankelijke orga-
nisatie voor de ontwikkeling en het beheer 
van het Maleisische houtkeurmerk MTCS. 
Het MTCS-keurmerk is erkend door PEFC, 
het grootste boscertifi ceringsprogramma ter 
wereld met ruim 300 miljoen hectare gecer-
tifi ceerd bos. MTCS is het eerste keurmerk in 
Zuidoost-Azië dat erkend is door PEFC. 

www.mtcc.com.my

DE MALAYSIAN TIMBER COUNCIL 
 (MTC) is de brancheorganisatie voor de 
houtindustrie van het Maleisische schier-
eiland. MTC is opgericht in 1992 om de 
Maleisische houtindustrie en haar leden te 
promoten op internationaal niveau en om 
handelaren en consumenten van Maleisisch 
hout en houtproducten te ondersteunen.

www.mtc.com.my

HET HOUT COLLECTIEF
Kerntaak van het HC is vragen en problemen 
oplossen van de houthandel en houtver-
werkende industrie. Naast ruwe materialen 
behoren bewerkingen als lijmen, schaven 
en profi leren ook tot de mogelijkheden. De 
specialisatie spitst zich toe op Europese 
loofhoutsoorten met eiken als “nokbalk”, 
maar ook in andere houtsoorten weet het 
bedrijf zijn weg! 

www.hethoutcollectief.nl

SCANTIMBER


