
Masterclass light
“Bouwen met hout”
Introductie: werken met hout op een creatieve en 
duurzame manier

De transitie naar duurzaam bouwen is volop aan de 
gang. Hernieuwbare grondstoffen staan hierdoor in 
het middelpunt van de belangstelling. Het bouwmate-
riaal hout wordt meer en meer gebruikt, waardoor de 
vraag naar duurzaam detailleren steeds meer speelt.  
Remmers, Innovita, Van den Berg Hardhout, Taalkwadratuur 
en Pieters Bouwtechniek zorgen voor een introductie.

Vijf partijen slaan de handen in elkaar en verzorgen een intro-
ductie boordevol informatie, om nadien huiswaarts te keren 
met een tas vol praktische houtkennis, -producten én inspi-
ratie om je creatieve plannen om te zetten naar een praktisch 
houtontwerp. In vier korte presentaties wordt de stand van 
zaken met betrekking tot de volgende onderwerpen geïntro-
duceerd:

 Bescherming & behandeling van houten gevels
 Houtbouw & CLT
 Brandeisen in een gebouw: wat met hout?
 Tropisch hout & duurzaamheid

Na afloop van het presentatiedeel kunt u een-op-een in 
gesprek gaan met de specialisten en krijgt u de kans om uw 
eigen FSC-hardhout monsters te selecteren en af te werken 
met de beitsen van Remmers. Veel vragen kunnen wellicht ter 
plaatse worden beantwoord. Voor het beantwoorden van com-
plexere vragen kan er een afspraak gemaakt worden.

Masterclass expert
“Bouwen met hout”
Advies op maat: maximaal inzetten op het gebruik 
van duurzaam hout

In de Masterclass expert “Bouwen met hout” gaat u dankzij 
een interactief leerproces en de expertise van vijf partijen die-
per in op enkele essentiële onderwerpen. U krijgt de kans om 
uw persoonlijke vragen, projecten en casussen te bespreken 
met onze specialisten. Met behulp van drie parallelsessies 
met telkens een andere focus, verdiept u zich in de materie 
en leert u samen met de andere deelnemers meer over de 
eindeloze mogelijkheden van hout.

Na deze Masterclass kunt u op een efficiënte manier inzetten 
op hout!

Parallelsessies:
j Tropisch hout & duurzaamheid (Van den Berg Hardhout) 
   Houtbouw & CLT (Taalkwadratuur)

   Houtbescherming en -afwerking theorie (Innovita) 

k Brandvertraging & -eisen (Innovita)

   Tropisch hout & duurzaamheid (Van den Berg Hardhout) 

   Houtbescherming en -afwerking praktijk (Van den Berg 

   Hardhout, Remmers)

l Brandvertraging & -eisen (Innovita)

   Houtbouw & CLT (Taalkwadratuur)

   Houtbescherming en -afwerking praktijk (Van den Berg 

   Hardhout, Remmers)

U kiest uit elke parallelsessie 1 onderwerp met telkens een 
andere focus. Hebt u een specifieke vraag die u wenst te 
bespreken? Wij horen ze graag. Stuur ze ons door via marke-
ting@remmersbv.nl
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Aanmelding
Scan de QR-code en meld u aan via de online booking tool

Masterclass light:

Datum Tijdstip Locatie

Woensdag 
22.09.2021

14:00-17:00 incl. 
borrel

Remmers Experience Center
Nagelpoelweg 30, 7333 NZ-Apeldoorn

Masterclass expert:

Datum Tijdstip Locatie

Maandag 
20.09.2021

12:30-17:00 incl. 
lunch en borrel

Remmers Experience Center
Nagelpoelweg 30, 7333 NZ-Apeldoorn

Het bouwmateriaal hout is cruciaal voor 
de oplossing van de klimaaturgentie.

   Hans de Groot, Taalkwadratuur
   Voormalig hoofdredacteur van Het Houtblad

“ “

Verfsystemen voor houten 
gevelbekleding

Bossen beschermen? Dat doe je 
door het juiste hout te gebruiken!

Van den Berg Hardhout

Een houten gevel zorgt voor een warme natuurlijke uitstraling 
van het pand. Om deze uitstraling zo lang mogelijk te 
behouden, is het belangrijk het hout zo goed mogelijk te 
beschermen tegen weersinvloeden, water, vuil, schimmels en 
algen. Er is een toenemende vraag naar houten gevels met 
een natuurlijke uitstraling. Hout dat onbehandeld lijkt maar de 
natuurlijke uitstraling en kleur behoudt. Met de behandeling 
van Remmers Natural look, bereikt u deze beleving. 
 
Remmers is gespecialiseerd in het beschermen van hout. 
Voor een gedegen advies kunt u bij ons terecht.

Deze events worden georganiseerd volgens de geldende coronamaatregelen.


