BOUWEN EN VERBOUWEN DOE JE
Raab Karcher is een veelzijdige partner voor
bouwprofessionals én woonconsumenten. Als je
een huis gaat bouwen, of plannen hebt om van
je woning je droomhuis te maken, is dat een
project waarbij je deskundige hulp goed kunt
gebruiken. Er moet veel in één keer goed gaan,
en daarbij zijn de kennis en ervaring van Raab
Karcher bijzonder waardevol. Een goed begin is
het halve werk. Met een kritische blik op
materialen en producten gaat ook jouw
bouwproject straks van een leien dakje.
Vanzelfsprekend wil je lang
plezier hebben van je nieuwe
of vernieuwde huis.
Met doordachte
keuzes voorkom je
ongewenste
verrassingen. Een huis
bouwen doe je
waarschijnlijk maar eens in
je leven, en een verbouw- of
renovatieproject is ook geen
dagelijkse kost. Succesvol
(ver)bouwen begint met je goed oriënteren,
maar ook met weten wat er precies te koop is en
welke zaken voor jou doorslaggevend zijn. Raab
Karcher heeft alles in huis voor nieuwbouw, verbouw
en renovatie, en onderscheidt zich door diepgaande
bouwkennis. Het assortiment dat je in onze
showrooms en bouwshops aantreft, is het resultaat
van voortdurende selectie en een zoektocht naar de
beste verhouding tussen prijs en kwaliteit. Onze
praktische ervaring heeft een stevig fundament dat
ruim een eeuw geleden al werd gelegd, en we kijken
nadrukkelijk vooruit naar een gezonde toekomst
voor mens en milieu.

krijgen. Met Greenworks is er bovendien een brede
keus aan producten die zijn getoetst op
duurzaamheid en wooncomfort, vertelt Manager
Greenworks Gerhard Hospers. “Greenworks is hét
duurzaamheidslabel voor bouw- en
installatieproducten, en maakt het gemakkelijk om te
kiezen voor duurzaam, comfortabel en betaalbaar.
Met onze partners in Greenworks werken we ook
aan de verspreiding van vakkennis op het gebied van
duurzaam bouwen. Het zorgt voor een
vliegwieleffect en voor de consumenten is dat goed
nieuws, want door de snelle ontwikkelingen is er
altijd een kennisachterstand. Durf door te vragen,
zou ik zeggen over je verkenningen met

SAMEN MET RAAB KARCHER

inrichting aankomt, kunnen ogenschijnlijk kleine
verschillen veel uitmaken in uitstraling en
gebruiksgemak. Met UCASA zet Raab Karcher
opnieuw een grote stap in het ontzorgen van
bouwprofessionals en woonconsumenten. UCASA
organiseert het hele traject van inspiratie tot
realisatie. Met een breed assortiment in
uiteenlopende woonstijlen en prijsklassen, en met
een gedreven team van echte specialisten helpen we
met de tekeningen, offertes en werkplanning. Zo
realiseer je zonder stress je droomhuis en ben je
verzekerd van een snelle en professionele uitvoering.
ZES GROTE SHOWROOMS
Waar je ook bent in
Nederland, er is altijd wel een
vestiging van Raab Karcher in
de buurt. Als een product niet
op voorraad is, volgt levering
binnen enkele dagen. Je
bestelling kan in de winkel
worden afgehaald, maar ook
thuis of op de bouwplaats
worden afgeleverd. Het
uitgebreidste aanbod, inclusief het UCASAassortiment, vind je in de zes grote showrooms in
Apeldoorn, Assen, Breda, Middelburg, Vriezenveen
en Waddinxveen. Of je nu nieuw gaat bouwen, je
huis compleet gaat renoveren of een verbouwing
voor de boeg hebt, er is veel om rekening mee te
houden. Goed om te weten dat je altijd kunt
bouwen op Raab Karcher.

‘We maken het gemakkelijk
om te kiezen voor duurzaam,
comfortabel en betaalbaar’

GREENWORKS WERKT
De meeste mensen met bouw- of renovatieplannen
weten al goed wat ze willen, omdat ze zich online
hebben georiënteerd. Bij Raab Karcher vind je de
technische productinformatie die telt, en praktische
adviezen waarmee je woonideeën vaste vorm
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bouwprofessionals. Bij ons zijn kritische vragen altijd
welkom.”
UCASA ONTZORGT
Raab Karcher staat voor service, snelheid en gemak.
Bij ons kun je alle producten eerst eens goed
bekijken en vergelijken. Er is ook altijd iemand die
tijd heeft om je vragen te beantwoorden en te
helpen om de juiste keuzes te maken. We helpen je
graag met alle details die invloed hebben op je
woonbeleving. Samen komen we tot een goede
vertaling van jouw woonwensen naar de beste
producten. Dat geldt natuurlijk voor bouwmaterialen,
maar ook voor je nieuwe vloeren, deuren, tegels,
keuken, badkamer of inbouwkasten. Als het op de

RAAB KARCHER WOONMAGAZINE
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ZONDER ZORGEN NAAR DE PERFECTE
BASISINRICHTING MET UCASA
Het wordt de ‘basisinrichting’ genoemd: dat deel van
je inrichting dat je niet meer zomaar kunt
veranderen of verplaatsen als het eenmaal af
is. De keuken en de badkamer behoren
natuurlijk tot deze basiselementen, maar ook
de vloeren, deuren en vaste kasten. Met
UCASA helpt Raab Karcher
bouwers en bewoners om
deze belangrijke zaken
snel en professioneel te
realiseren. Met
deskundige begeleiding
van start tot finish kun
je zorgeloos vertrouwen
op perfecte resultaten.
Bouwen en
(ver)bouwen, het zijn
geliefde onderwerpen
op verjaardagen.
Iedereen heeft er
wel een smeuïg
verhaal over, en meestal gaat het dan over
tegenvallers als vertragingen, vergissingen,
budgetoverschrijdingen of fouten in de realisatie. Er
moet nog veel goed gaan nadat je hebt
besloten hoe de inrichting er moet
gaan uitzien. Niet alleen bij de
bestellingen van de materialen en
producten, maar ook in de planning en
voorbereiding van de werkzaamheden,
en natuurlijk in de uitvoering zelf.

dat het hele proces op rolletjes loopt en geen dag
langer duurt dan gepland.
VAN INSPIRATIE TOT REALISATIE
Met UCASA wordt het hele proces van inspiratie tot
realisatie veel eenvoudiger. Als je gaat verhuizen of
(ver)bouwen, breekt een opwindende tijd aan waarin
je veel nadenkt over je nieuwe woning. Als het dan
tijd is om je dromen in daden om te zetten, blijkt dat
je niet alles tot in de details kunt overzien. Hoe
realiseer je al dat moois op de beste manier? Hoe
zorg je ervoor dat het allemaal vlot verloopt en dat je
geen belangrijke dingen over het hoofd ziet?
UCASA helpt je om vol vertrouwen beslissingen te
nemen over de basisinrichting van je nieuwe huis.
Dat is alvast een zorg minder, want je hebt al genoeg
aan je hoofd en keuzestress ligt hier op de loer. Je
bent immers geen expert, maar moet wel knopen
doorhakken over details die het verschil maken. Je
wilt er zeker van zijn dat je de juiste keuzes maakt,
en daarin maximale vrijheid hebt.
CREATIVITEIT IN JOUW EIGEN STIJL
UCASA helpt jouw droomhuis realiseren met een
totaalaanpak waarin creativiteit en verbeeldings-

MODERNE WOONSFEREN
Misschien wil je wel verschillende stijlen combineren.
Waarom zou je bijvoorbeeld niet kunnen kiezen voor
een rustig vormgegeven woonkamer en een
badkamer met een meer exotische uitstraling? Houd
je dus vooral niet in met je verzameling woonideeën,
de vaste vorm zal uiteindelijk vanzelf ontstaan. Om je
wat houvast te bieden en op weg te helpen als dat
nodig is, heeft UCASA vier moderne woonsferen
gedefinieerd.
RAW is stoer en robuust, met open en lege ruimtes
die worden benadrukt door staal en glas. Een
minimalistische, industrieel geïnspireerde woonstijl
met eerlijke materialen als metaal, steen, hout en
leer, vaak met een gebruikte of vintage uitstraling.
PURE is landelijk en warm, met constructies in het
zicht en ambachtelijke accenten. Een huiselijke
woonstijl met lokaal en veelal onbehandeld hout,
met structuur en textuur op de wanden, veel
natuurlijke materialen en een tikje brocante.
CHIC is elegant en luxueus, met de uitstraling van
een penthouse of hotel en een hang naar comfort.
In deze chique woonstijl zie je
veel contrast tussen matte en
glanzende materialen, een
gladde en verfijnde
houtafwerking, en stijlvolle
klassieke details.

Bouwen en verbouwen,
het zijn geliefde onderwerpen
op verjaardagen

GOEDE VOORBEREIDING
Geen wonder dat (ver)bouwen zo vaak
tot stressvolle situaties leidt. Alleen al de twijfel of je
wel de juiste keuzes maakt, of je wel goed genoeg
bent geïnformeerd en echt de beste opties hebt
kunnen vergelijken. Het gaat tenslotte om zaken
waar je lang van wilt kunnen genieten en die je niet
zomaar weer ongedaan kunt maken.
En terwijl jij eigenlijk niet kunt wachten om van je
zorgvuldig uitgekozen inrichting te genieten, moet in
de praktijk alles nog gebeuren. Een goede
voorbereiding is daarom onmisbaar, ook voor de
aannemer en andere vakmensen. Zij willen net als jij
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kracht samenkomen in jouw eigen stijl. Van je huis
wil je natuurlijk iets bijzonders maken. Een plek die je
persoonlijkheid reflecteert en maximaal woonplezier
oplevert. De selectie van de juiste materialen en
producten is belangrijk omdat ze geruime tijd je
woonsfeer gaan bepalen, maar ook bijdragen aan de
functionaliteit van je woning. Begin daarom eens met
een gevoelsmatige plaatsbepaling: houd je van een
luxe of meer ingetogen uitstraling? Van warme
kleuren of koelere tinten? Van landelijk en gezellig of
van strak en modern?

DESIGN is licht en
minimalistisch, met veel
kamerhoog glas en duidelijke
zicht- en looplijnen. Een woonstijl die ruimtelijkheid
en functionaliteit als uitgangspunt neemt zonder luxe
en comfort te vergeten, met glad afgewerkte
materialen en kunstzinnige accenten.

UCASA
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AANDACHT VOOR DETAILS
IN JOUW IDEALE KEUKEN
Thuis komen we het liefst bij van de drukte van
alledag. Dat doen we met onze eigen rituelen, zeker
rond etenstijd, wanneer alles en iedereen
samenkomt in de keuken. De typische woonkeuken
is het kloppend hart van het gezinsleven, waar wordt
gekookt, gedeeld en gegeten. In andere
huishoudens moet de keuken bovenal functioneel
zijn en voldoen aan specifieke en persoonlijke
woonwensen.
Voor veel mensen staat praktisch gebruiksgemak
helemaal bovenaan. Toch is ook de sfeer van je
keuken belangrijk. De huiselijke keuken is een
vertrouwde plek waar ruimte en tijd is voor familie,
traditie en verbinding. Wellicht ziet jouw
droomkeuken er heel anders uit, futuristisch of
minimalistisch, en voorzien van het summum in
kooktechniek. UCASA helpt je de keuzes maken die
garanderen dat je jarenlang plezier hebt van jouw
ideale keuken.
BADEN IN DE WEELDE
VAN JE NIEUWE BADKAMER
Je nieuwe badkamer is bij uitstek de plek in huis
waar je wilt ontspannen. Je ziet jezelf al tevreden
genieten van de met zorg gekozen inrichting en van
sanitair dat je vele jaren luxe en comfort zal bieden.
Eerst zijn er veel zaken om rekening mee te houden.
Je badkamer is technisch gezien waarschijnlijk de
lastigste ruimte in huis om te realiseren, en mooi is
op zichzelf niet genoeg. Het moet ook functioneel
zijn en bij jouw budget en wensen passen.

ATAG
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Hoe maak je optimaal gebruik van de beschikbare
ruimte? Is er wel voldoende plaats voor een bad, en
hoe moet de douche er straks uitzien? Met welke
meubels heb je straks genoeg bergruimte? Of je nu
bouwt of verbouwt, de badkamer heeft de volle
aandacht nodig. De specialisten van UCASA helpen
je graag om eruit te halen wat erin zit. Want of je nu
droomt van baden in weelde of meer houdt van de
nieuwe soberheid, in je badkamer wil je maximaal
genieten.

CASALINEA
UCASA
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CASALINEA
EEN FIJNE VLOER ONDER JE VOETEN
Van een goed gekozen vloer geniet je elke dag. Je
vloeren hebben grote invloed op de sfeer en
woonbeleving. PVC-vloeren genieten tegenwoordig
grote populariteit. Dat komt door de vele
mogelijkheden om je huis een unieke stijl te geven,
en door de praktische voordelen. Ze zijn niet alleen
slijtvast en waterbestendig, maar ook gemakkelijk in
onderhoud. Je kunt kiezen uit talloze kleuren en
stijlen, van betonlook tot visgraatmotief en van tegeltot houtdessins die nauwelijks van echt zijn te
onderscheiden.
Keramische tegels brengen volop sfeer en karakter in
je huis. De uitstraling van een keramische vloer is
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krachtig, en met zorgvuldig gekozen tegels en
creatieve combinaties kun je de sterke punten van je
woning benadrukken. Het aanbod en de onderlinge
verschillen zijn groot. De juiste keuze maken is
daarom niet altijd eenvoudig, maar hangt uiteindelijk
gewoon af van jouw persoonlijke smaak en
praktische voorkeuren. Bij UCASA kun je uitgebreid
kijken en vergelijken, en bovendien rekenen op
deskundig advies.
THUIS IN JE EIGEN STIJL MET
WELGEKOZEN DEUREN
Bij de deuren in je huis sta je misschien maar zelden
stil, maar ook zij hebben een groot effect op de look
& feel van je woning. Elke woning kan een enorme

positieve verandering ondergaan als je extra
aandacht besteed aan de keuze voor de juiste
binnendeuren. Je kunt het simpel houden door uit te
gaan van de woonstijl van je voorkeur. Is die landelijk
en rustiek, strak en modern, of klassiek en
decoratief?
Met goed gekozen deuren creëer je een eigen stijl en
sfeer. Bij UCASA is het aanbod van de belangrijkste
fabrikanten zodanig breed en diep dat je alle
mogelijkheden grondig kunt verkennen. Je wilt de
verschillen in het echt kunnen zien en voelen, in
kleuren, textuur en afwerking, en natuurlijk ook in
het deurbeslag. Het uitgebreide assortiment maakt
kijken en vergelijken heel gemakkelijk.

SKANTRAE
UCASA
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OPGERUIMD STAAT NETJES MET INBOUWKASTEN
Veel vertrekken in je huis kun je geweldig opwaarderen met
inbouwkasten. Dat geeft volop bergruimte en een
opgeruimd gevoel. Van muur tot muur en van vloer tot
plafond levert het ook een strak aanzicht op. Met een
inbouwkast kun je een saaie wand of de ruimte onder een
schuin dak verfraaien, en zo meerdere vliegen in een klap
slaan. Met schuifdeuren voorzien van een spiegel maak je
optimaal gebruik van de beschikbare ruimte.
Als je een kleine kamer niet echt nodig hebt, is een
inloopkast of walk-in closet heel aantrekkelijk en lekker
luxueus. Inbouwkasten zijn natuurlijk ook in andere ruimtes
een mooie en robuuste oplossing. Denk bijvoorbeeld aan de
wasmachine en droger in de berging. UCASA biedt je talloze
mogelijkheden in maatwerk van hoogwaardige kwaliteit,
met de keuze uit kleuren, structuren, deuren en handgrepen
die aansluiten op jouw eigen stijl.
GEMAK DIENT DE MENS
Als je al een tijdje speelt met woonideeën, ben je
waarschijnlijk regelmatig online om je te oriënteren op wat
je in je eigen huis zou willen zien. Dat is een prima startpunt
en UCASA biedt het ideale vervolg in zes speciaal ingerichte
showrooms. In Assen, Breda, Ede, Middelburg, Vriezenveen
en Waddinxveen kun je een keur aan sfeervolle en
innovatieve materialen en producten zien en voelen. De onestop-shop geeft veel gemak en rust omdat vergelijken en
selecteren zoveel gemakkelijker wordt. Je weet bovendien
dat het goed zit met de verhouding tussen prijs en kwaliteit.
Terwijl jij bezig bent met de beleving en het woongenot dat
je wilt realiseren, begint UCASA na je eerste beslissingen met
de organisatie van de uitvoering. Jouw esthetische blik moet
nu worden gekoppeld aan de technische aanpak van de
bouwers. Hier ligt de grote kracht van UCASA, want de
voorbereidingen moeten soepel en foutloos verlopen. Het
doel is om jou en de bouwers compleet te ontzorgen.
Heldere offertes scheppen een compleet financieel overzicht,
zowel voor jou als voor de aannemer, die met de technische
informatie de juiste materialen kan bestellen en de
uitvoering kan gaan plannen.
Nadat de afspraken zijn vastgelegd neemt UCASA de
volledige organisatie ter hand. Gemak dient de mens, en het
concept slaat aan. De voordelen zijn evident, want
vergeleken met de traditionele benadering is het een
gestroomlijnd proces. De specialisten van UCASA maken
optimaal gebruik van hun kennis van efficiënte
bouwprocessen. Er moet immers veel worden geregeld en
afgestemd, niet alleen in de selectie van de juiste producten
en materialen, maar ook in de afspraken, communicatie en
bewaking van de voortgang.
UCASA voorkomt vergissingen en vertragingen, en maakt zo
simpel mogelijk wat in de praktijk al snel ingewikkeld en
tijdrovend kan worden. Het is met UCASA gemakkelijker dan
ooit om een schat aan professionele kennis, kunde en
ervaring aan te boren. Je hebt een brede keuze uit
topproducten, en je kunt er gerust op zijn dat alles in orde
komt en in een keer goed zal gaan. Jouw persoonlijke
woonwensen worden zonder stress en complicaties
gerealiseerd met een strak georganiseerde uitvoering en een
perfect eindresultaat.
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GREENWORKS ALS GIDS VOOR
DUURZAAM WOONCOMFORT
Duurzaam bouwen en een comfortabele woon- en werkomgeving realiseren gaan
hand in hand met Greenworks. Het door Raab Karcher gelanceerde
duurzaamheidslabel maakt in één oogopslag duidelijk welke bouw- en
installatiematerialen de beste keuze zijn. Dat scheelt veel uitzoekwerk en sluit nauw
aan op de wensen van woonconsumenten, opdrachtgevers en aannemers.
Dat duurzaam bouwen
vanzelfsprekend is
geworden, betekent nog
niet dat het eenvoudig is.
Bij Raab Karcher is al
jaren geleden
onderkend dat in de
bouwwereld veranderingen vaak langzaam op
gang komen, en dat bij onzekerheid de neiging
bestaat op terug te vallen op het oude en
vertrouwde. Greenworks heeft een grote rol
gespeeld in de praktische vertaling van goede
voornemens en groene intenties naar
daadwerkelijke
stappen in
duurzaam bouwen.
Dat was hard
nodig, want de
bouw levert een
forse bijdrage aan
de overbelasting
van het milieu en
het overmatige verbruik van grondstoffen en
energie.

objectieve informatie nu een fluitje van een
cent. Met productgegevens die voortdurend
worden vernieuwd en aangescherpt is het
gemakkelijker dan ooit om duurzaamheid en
comfort samen te brengen in woningen die
klaar zijn voor de toekomst. Rekentools van
Greenworks zijn beschikbaar om de
duurzaamheid van complete gebouwen in kaart
te brengen en aan te kunnen tonen.

STRENGE CRITERIA
Met het brede Greenworks-assortiment levert
Raab Karcher betaalbare bouw- en

Dankzij het Greenworks-label
is objectieve productinformatie
vinden een fluitje van een cent

ZEKER VAN JE ZAAK
De tijd van alles zelf uitzoeken is voorbij sinds
de introductie van het Greenworks label, dat
helderheid verschaft over de milieu- en
comfortkenmerken van bouw- en
installatieproducten. Als goedbedoelende
opdrachtgever, aannemer of installateur moest
je in het verleden diep de materie induiken om
enigszins zeker van je zaak te zijn. Dankzij
Greenworks is het boven water halen van
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installatieproducten met een minimale
milieubelasting. In de catalogus zijn de
producten direct herkenbaar aan de groene
Greenworks-score. De blauwe comfortkenmerken informeren je over de effecten op
het wooncomfort. Zo weet je zeker dat deze
producten voldoen aan de strengste criteria, en
dat je niets belangrijks over het hoofd ziet.
Waar de grondstoffen vandaan komen weegt
zwaar mee, net als de mate van
herbruikbaarheid. Het label toont de score op
milieubelasting van producten in tien specifieke
materiaal- en productiekenmerken.

TIEN KENMERKEN
1. Hernieuwbaar of gerecycled: materialen als
hout uit duurzaam beheerde bossen, vlas en
klei die zich binnen een eeuw vernieuwen,
of geproduceerd met gerecyclede
grondstoffen.
2. Duurzame energiebronnen in de
productieketen, zoals zonne- en
windenergie.
3. Transportafstand voor grondstoffen van
wingebied tot fabriek. Bij voorkeur lokaal
gewonnen, maar voor een positieve score is
de maximale afstand 800 km.
4. Geen productieafval, of 100% recycling en
toevoeging aan het productieproces.
5. Transportafstand voor producten van fabriek
tot bouwlocatie. Voor een positieve score is
de maximale afstand 800 km.
6. Milieuwinst in het gebruik, bijvoorbeeld door
luchtzuiverende werking, meer
daglichttoetreding, beperking van
energieverbruik of opwekking van duurzame
energie.
7. Onderhoudsvrij of onderhoudsarm tijdens
het gebruik: ook bij het onderhoud zijn geen
milieubelastende stoffen nodig.
8. Biologisch afbreekbare materialen:
producten die binnen twee jaar voor 90%
zijn afgebroken.
9. Herbruikbaarheid van eindproducten in
ongewijzigde vorm, al dan niet met een
ander doel.
10.Recyclebaarheid van producten tot een
nieuw product of een nieuwe grondstof.

GERHARD HOSPERS MET GREENWORKS PARTNERS WASCO & OOSTENBERG
PROJECT: TREES FOR ALL, BRABANTSE GROENE WOUD

KEUZES VOOR LANGE TERMIJN
Helderheid over duurzaamheid is belangrijk,
omdat keuzes voor bepaalde materialen en
producten in de bouw niet zomaar ongedaan
kunnen worden gemaakt. De nadruk ligt op de
totale levenscyclus. Het gaat juist om de lange
termijn en daarom staat (de mogelijkheid van)
hergebruik centraal.
Manager Greenworks Gerhard Hospers vertelt
over de oorsprong van Greenworks, dat in 2009
voor het eerst vorm kreeg. “Wij kregen toen
steeds vaker vragen over milieuvriendelijke
producten, van consumenten, maar ook van
architecten en bouwbedrijven. De ontwikkeling
van het Greenworks concept gebeurde in

afstemming met de Rijksoverheid, die het
Bouwbesluit destijds wilde uitbreiden met
milieuprestatienormen voor gebouwen. De
lancering van Greenworks volgde in 2011. In 2021
hebben we de tiende verjaardag van Greenworks
gevierd door met Trees for All 2500 bomen te
planten in het Brabantse Groene Woud.”

WOONCOMFORT
Meer dan een traditioneel keurmerk is
Greenworks een praktische bundeling van alle
relevante informatie op productbladen. Samen
met de Greenworks-score levert dat inzicht op in
de mate van duurzaamheid. Ruim tachtig procent
van de Greenworksproducten heeft een zeer lage

milieu-impact. De pragmatische insteek van Raab
Karcher leidde al snel tot de uitbreiding van het
duurzaamheidslabel met comfortkenmerken. Wie
een huis bouwt of verbouwt, wil immers ook
weten wat de duurzame keuzes gaan betekenen
voor het wooncomfort.
De blauwe iconen geven duidelijkheid over de
effecten op thermisch comfort en geluidwering,
visueel comfort zoals de mate van
daglichttoetreding, de luchtkwaliteit in huis en
ook economische aspecten, zoals de verwachte
levensduur en vervangingstermijn. Zo geeft
Greenworks je in één oogopslag een
overzichtelijk totaalbeeld waarmee je belangrijke
keuzes kunt maken en onderbouwen.

GREENWORKS
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GREENWORKS ALS AANJAGER
Raab Karcher heeft met Greenworks veel meer gecreëerd dan
een duurzaamheidslabel. Het besef dat de bouw snel
duurzamer moet heeft mede door Greenworks praktische
invulling gekregen. Aannemers en installateurs zitten niet
verlegen om idealistische vergezichten, maar willen de handen
uit de mouwen steken. Er is nog veel werk aan de winkel als
het gaat om klimaat, milieu en grondstoffen. Met de
pragmatische focus op het hoe en wat fungeren Raab Karcher
en Greenworks als aanjager van duurzame verandering.
Welke stappen
kunnen we vandaag
zetten die echt helpen
om wonen, nieuwbouw
en verbouw in
Nederland duurzaam te
maken? Met die vraag
houden vele partijen zich
bezig, van overheden en
wetenschappers,
bouwkundigen en architecten tot fabrikanten,
aannemers, installateurs en consumenten. De
antwoorden zijn van groot belang, want bouwen en
wonen nemen een aanzienlijk deel voor hun
rekening in het totaal van CO2-uitstoot, milieuimpact en grondstoffengebruik. De tijd is meer dan
rijp voor een nieuwe benadering. Die boodschap
slaat aan, ook in de bouwwereld die bekend staat als
behoudend.
INTEGRALE BENADERING
De wereld van professionele bouwers en
installatietechnici bestaat traditioneel uit eilandjes
van kennis en expertise, zonder veel onderlinge
verbanden of uitwisseling. Logisch ook, want
niemand kan in alle disciplines uitblinken.
Specialisatie is nodig voor - en in zekere zin de
essentie van - vakwerk. Bovendien was er in het
verleden geen goede reden om gezamenlijk op te
trekken. Waarom zou je de concurrent wijzer maken
met know-how die je zorgvuldig hebt opgebouwd?
Maar het speelveld verandert zo snel dat
samenwerking in alle opzichten de beste weg
voorwaarts is. Sterker nog, een integrale benadering
van bouw- en installatiewerk zijn net als intensieve
kennisoverdracht voorwaarden voor succes
geworden, zegt Manager Greenworks Gerhard
Hospers. “Er zijn nog veel aannames in de bouw, dat
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verandert maar langzaam. Maar de vaststelling dat
‘we het altijd zo hebben gedaan’ voldoet vandaag
niet meer. We moeten onder ogen zien dat een leven
lang leren in dit vakgebied onmisbaar is.”
VELE UITDAGINGEN VOOR DE BOUW
De uitdagingen waar de bouwsector voor staat zijn
legio. Allereerst de wet- en regelgeving. In de nieuwe
bouwnormen staan de milieu- en klimaatopgaven
centraal. Alle nieuwbouw moet nu voldoen aan de
eisen voor Bijna Energie-Neutrale Gebouwen. Deze
BENG-eisen
vervangen de oude
EPC-normen. Het
energiegebruik per
vierkante meter
gebouw, en in de
resterende
energievraag
voorzien uit
hernieuwbare
bronnen, zijn uitgangspunt. Ook aangescherpt is de
MilieuPrestatie Gebouwen (MPG), die de
milieubelasting van de toegepaste materialen
aangeeft. Op weg naar de klimaatneutrale en
circulaire gebouwde omgeving van 2050 wordt de
huidige MPG-grenswaarde van 0,8 in 2030 verlaagd
naar 0,5. Deze normen worden straks mogelijk ook
in renovatieprojecten gehanteerd. Om ze te kunnen
halen moet al in de ontwerpfase de focus liggen op
de energie- en milieuprestaties in onderlinge
samenhang.

VAN DUURZAME VERANDERING

Gerhard Hospers: “Als opdrachtgever en
consumenten moest je in het verleden bij
opleverpunten blindvaren op de aannemer. Het doel
van de wet is om de positie van de consument te
versterken. De aannemer blijft tot twintig jaar na
oplevering aansprakelijk voor het oplossen van
gebreken. Bij nieuwbouw mag je als consument vijf
procent van de bouwsom bij de notaris in het
bouwdepot laten staan als financiële stok achter de
deur. Deze grote verandering dwingt tot een geheel
nieuwe aanpak. De opdrachtgever schakelt een
kwaliteitsborger in, die in een dossier voor het
bevoegd gezag alle relevante informatie vooraf
verzamelt. Zo kun je sturen op risico’s als gebrekkige
luchtdichtheid van een gebouw. Ook levert de
aannemer een consumentendossier waarmee de
geleverde kwaliteit aantoonbaar is, met onder meer
handleidingen, garanties en onderhoudsadviezen.”
GREENWORKS ACADEMY
Een nieuw tijdperk begint voor zowel bouwers als
consumenten. De grootste knelpunten liggen nog in
de benodigde kennis en zorgvuldigheid in de
uitvoering. Raab Karcher is met de Greenworks
Academy een kennis- en trainingspartner voor
bouwers, installateurs en hun leveranciers. Het eigen
personeel wordt voortdurend bijgeschoold. De beste
oplossingen maken gebruik van bewezen technieken
en methodes, en minimaliseren het gebruik van
primaire grondstoffen
en het aantal
vervoersbewegingen.
Het begint allemaal
met kennis delen en
beter samenwerken.
Gerhard Hospers
besluit: “In grote
projecten zijn circulair
bouwen en
ketensamenwerking steeds vaker een vereiste bij de
aanbesteding. De toegevoegde waarde van de
Greenworks Academy is de overdracht en
uitwisseling van kennis. De noodzaak van
verandering wordt breed onderkend. Naast de
wetgeving is er nog de efficiëntieslag die onmisbaar
is door de combinatie van weinig vakmensen en veel
nog te bouwen woningen. Integraal bouwen
betekent ook dat de bijdragen van bouwers en
installateurs vanaf het begin op elkaar zijn
afgestemd. Dat levert naast snelheid een veel hogere
bouwkwaliteit op, en daarmee toekomstbestendige,
energiezuinige gebouwen met een comfortabel
binnenklimaat. Professionals kunnen zich hiermee
onderscheiden in de markt. Vernieuwing en
verbetering maakt je aantrekkelijk in de ogen van
kritische en milieubewuste consumenten.”

‘We hebben het altijd
zo gedaan’ voldoet
vandaag niet meer

POSITIE CONSUMENT VERSTERKT
En dan is er nog de Wet Kwaliteitsborging voor het
bouwen (Wkb) die per 1 juli 2022 van kracht wordt.
Praktische bezwaren uit de sector hebben de
invoering meermaals vertraagd.

GREENWORKS
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6 Raab Karcher

Voor je ligt het nieuwe Woonmagazine van Raab Karcher. In deze
jaarlijkse uitgave verkennen we de wereld van bouwen, verbouwen
en renoveren aan de hand van thema’s. Of je nu nadenkt over een
nieuwe keuken of badkamer, een opknapbeurt voor de
kinderkamers of het bouwen van een heel nieuw huis: in dit
magazine vind je naast de belangrijkste aandachtspunten ook de
materialen en producten die Raab Karcher van harte kan
aanbevelen en die je daarom in onze showrooms en bouwshops
vindt.

Bouwen en verbouwen doe je samen
met Raab Karcher

10 UCASA

Zonder zorgen naar de perfecte
basisinrichting met UCASA

20 Greenworks

Duurzaam als gids voor
wooncomfort

26 Ontwikkelingen in de bouw

Duurzaamheid en wooncomfort zijn centraal komen te staan voor
consumenten, bouw- en installatieprofessionals en architecten.
Dankzij het Greenworks-label zijn die waarden gemakkelijk te
verenigen met de esthetische kant van bouwen en verbouwen. Je
droomhuis realiseren is tenslotte een creatief proces waarin je van
woonruimte een thuis maakt dat echt bij jou past. Ook deze
dertiende editie van het Woonmagazine is een rijke bron van
informatie, inspiratie en woonideeën. Veel kijk- en leesplezier!

Goede isolatie is de beste investering

34 Tegels

Tegels voor een thuis vol sfeer en
karakter

48 Vloer & Wand

Rustig en ruimtelijk of je eigen
stempel op vloer en wand

62 Sanitair
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Heerlijk ontspannen in de badkamer
van je dromen

82 Hout

Hout, het ultieme hernieuwbare en
herbruikbare bouwmateriaal

96 Deuren

Breng je eigen stijl in huis met focus
op de deuren

DISCLAIMER:
Uitgever en auteurs verklaren dat dit blad op zorgvuldige wijze en naar
hun beste weten is samengesteld, evenwel uitgever en auteurs kunnen
op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de
informatie.
Uitgevers en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid
voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen
en/of beslissingen die gebaseerd zijn op de bedoelde informatie.
Gebruikers van dit blad wordt met nadruk aangeraden deze informatie
niet geïsoleerd te gebruiken, maar af te gaan op hun professionele
kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.
Marckant Media Events & Management gaat ervan uit dat wanneer
derden hen ongevraagd ter publicatie persberichten met afbeeldingen
toesturen, alle rechten van zowel auteurs als fotografen of illustratoren
gehonoreerd zijn en dat Marckant Media Events & Management
gerechtigd is de afbeelding of tekst te gebruiken zonder aan
aanvullende voorwaarden te hoeven voldoen. Op verzoek vermeldt
Marckant Media Events & Management de naam van de bron bij
toegezonden illustratiemateriaal. Marckant Media Events &
Management aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke
inbreuk op auteursrechten van derden voor materiaal dat niet in onze
opdracht is vervaardigd. Mochten wij door derden toch aansprakelijk
worden gesteld, dan zal Marckant Media Events & Management deze
aansprakelijkheid verhalen op de toezender van het bewuste materiaal.
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De vele gezichten van baksteen
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Gevel en dak zijn de jas die je huis
beschermt
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Lager energieverbruik en hoger
wooncomfort met goede isolatie

142 Daglicht

Gezond wonen dankzij volop
daglicht in je huis
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154 Keukens

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd of opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en
duurzaamheid zijn onderdeel van de bedrijfsvoering
binnen Raab Karcher. In dat kader is het Raab Karcher
Magazine uitgevoerd in FSC® gecertificeerd papier.

Het thuisgevoel van de keuken die
bij je past
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