We kunnen de vraag nu al amper aan.”
Ze zijn er voor het contact met klanten.
Vaak gaan de gesprekken over de ver
stoorde markt en grote vraag. Dat is bij
Boogaerdt Hout en Van de Stadt Hou
timport niet anders. Directeuren Cees
Boogaerdt en Eric Boogaerdt hebben
genoeg te bespreken met de bezoekers.
“Ja het gaat veel over Oekraine. Eerst
corona en dan nu dit. Iedereen zoekt op
lossingen voor de aanvoer van hout. Nu
ook nog olietekorten in Afrika, waar pro
ductie en transport last van heeft. Voor
ons gelden de problemen rond teak
hout”, zegt Cees Boogaerdt wijzend naar
een schijf teakhout en hun oplossingen.
“De teakhandel met Birma ligt stil door
de situatie in het land”, vult zijn zoon Eric
Boogaerdt aan. “Wij hebben al langer een
alternatief, dat nu interessanter is gewor
den: gelamineerd FSC teak uit Thailand.
Daar zijn de stammen niet groot genoeg,
duurder en van mindere kwaliteit, maar
door dit te vingerlassen en lammeren tot
een blok van 1 00x200 mm kunnen we
toch alle gewenste maten leveren. Bij
voorbeeld voor de jachtbouw en gekromd
kunnen we er ook een railing van maken.
Het is een alternatief voor teak dat toch
nog steeds teak is en minder restafval op
levert. Dat bevalt goed.”
Bezoekend sales director Benelux
Ralph Kwist van Stora Enso heeft het
deze dagen veel over de situatie in Rus
land. De grote bosbouw, hout- en pa
pierproducent stootte recent haar zage
rijen en bosconcessies af in Rusland.
“Ja, daar gaat het hier veel over. Die vre
selijke oorlog heeft zo’n grote impact op
collega’s in zowel Oekraïne, als op niet
vergelijkbare wijze in Rusland. Stora
Enso is nu bezig de papiertak over te
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Eric Boogaerdt toont zijn teakhout oplossingen.

dragen aan lokaal bestuur. Ik zie ons ook
op termijn niet meer terugkeren naar
Rusland.” Ondertussen geniet Ralph
Kwist van het weerzien en de gesprek
ken aan de bar bij Lemahieu,
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“Deze editie is driedubbel uitzonder
lijk”, concludeert Jean Piveteau, voorzit
ter van de beurs, na drie dagen. “Het
aantal exposanten en bezoekers is een
record, maar nog meer verbaas ik me

over de sprongen die er gemaakt zijn in
de stands en productaanbod. De houtsector is echt professioneel geworden en
lijkt in niets meer op die van 30 jaar gele
den toen de beurs werd opgericht.”
De Carrefour du Bois is bij uitstek een
netwerkbeurs voor leveranciers, hande
laren en bewerkers/verwerkers van hout
en daarnaast dé plek om te horen en
zien wat er speelt in de branche. “Zo fijn
dat het weer kan”, zijn alle bezoekers en
exposanten het met elkaar eens. «

Arclin, o.a. producent van overlays, lanceert tijdens de
beurs haar nieuwe oplossing voor de bescherming van
constructief plaatmateriaal tegen regen in de open
bouwfase. Drjishell is een op elk gewenst plaatmateriaal
te verlijmen toplaag op basis van papier. Deze laag is zo
ontworpen dat het waterdicht is en toch dampopen. Het
vervangt het dure en arbeidsintensieve aanbrengen van
dampopen folies om de constructie te beschermen
tegen weersinvloeden. Het verkleint het risico op scheu
ren en vochtophoping. De naden zijn simpelweg luchtdicht te tapen. Dit is voornamelijk interessant voor hout
skeletbouw. www.arctek.arclin.com

