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“Op biologisch verantwoorde wijze vereeuwigen wij de esthetische 
kwaliteit van de gewassen om ons heen. Juist in onze ‘achtertuin’ 
liggen de grondsto�en voor het oprapen als je de schoonheid ervan
leert zien. Met veel zorg en toewijding maken wij daarvan  
hoogwaardig plaatmateriaal, toepasbaar op wand en object.”

“In a durable matter, we preserve the aesthetic quality of the crops surrounding 
us. Especially in our ‘backyard’ the raw materials are apparent if only you learn 
to see the beauty. With great care and dedication we transform it to high quality 
sheet material, for use on walls and objects.”
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HuisVeendam is een innovatief bedrijf dat decoratief 
plaatmateriaal produceert. De biologische laminaten die wij 
aanbrengen op diverse dragers is vervaardigt van organische 
afvalstromen, bijvangst van oogstgoed en bijzondere gewassen. Onze 
bibliotheek omvat reeds honderdvij�ien verschillende vezels en 
gewassen. Hiervan hebben wij  een basiscollectie van zes 
bio-laminaten geselecteerd welke jaarlijks wordt uitgebreid. Voor 
speciale projecten produceren wij tevens custom bio-laminaten.

HuisVeendam beschikt over hoogwaardige kennis van lijmen op basis 
van aardappelzetmeel. Lijm van aardappels bestaat al heel erg lang 
maar is in vergetelheid geraakt met de komst van aardolie. Juist nu 
is het zaak om ecologisch verantwoorde alternatieven te ontwikkelen 
en toe te passen om de schade van petrochemie te verminderen. Met 
de kennis en analyse van nu hee� zetmeellijm weer een schitterende 
toekomst.

In deze brochure geven we u inzicht in de herkomst van onze 
grondsto�en, de productiemethodes en de mogelijke toepassingen. 
Graag motiveren wij u om samen met uw klanten kwaliteit te vinden 
in uw regio en daarmee ‘waarde’ opnieuw te de�niëren.

HuisVeendam is an innovative company that manufactures decorative sheet 
paneling. �e biological laminates we make on various carriers manufactured from 
organic waste, catch of crop and special crops. Our library of experiments 
already includes hundred and ��een di�erent laminates from �bers and plants. 
From these we selected a basic collection of six bio-laminates which is expanded 
annually. For special projects we also produce custom bio-laminates.

HuisVeendam has advanced knowledge of adhesives based on potato starch. 
Potato glue has been around for a long time but has been close to forgotten 
with the arrival of petroleum. Right now the development of environmentally 
sustainable alternatives is essential to reduce the use of these petrochemicals. 
With this ecological knowledge and analysis, these adhesives, now again, have 
a bright future.

In this brochure we give you insight in the origin of our raw materials, 
production methods and possible applications. We would like to motivate you 
to collaborate with your clients and �nd quality in the regional �bers in order 
to rede�ne ‘value’.
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De mogelijkheden zijn oneindig. De bio-laminaten kunnen 
geproduceerd worden vanuit een grote variëteit organische vezels: van 
aardappelschil tot tulpenblad, van gras tot herfstblad en van uienschil 
tot lavendel. Op aanvraag maken we zelfs bio-laminaten van uw eigen 
vezels. De kracht van ons product zit in het verhaal achter de vezel 
die we toepassen. Het opwaarderen van iets dat we misplaatst afval 
noemen, de associatie met herkomst en regio, en het onderbewust 
herkennen van kleur, geur en vorm. De warmte en inhoudelijke 
verrijking die onze laminaten overdragen zijn minstens zo krachtig als 
hun visuele schoonheid

De bio-laminaten zijn verkrijgbaar als plaatmateriaal en daarom
eenvoudig te verwerken in verticale toepassingen zoals 
wandbekleding of kastdeuren. Ook toepassingen in objecten zoals een 
balie of tafel gee� een bijzonder origineel en fraai resultaat. 

U kunt altijd een doosje met vezels van uw keuze opsturen, wij kijken 
graag in ons laboratorium of wij er bio-laminaat van kunnen maken.

�e possibilities are endless. �e bio-laminates can be produced from a wide 
variety of organic �bers; ranging from potato peel to tulip leafs, grasses to 
autumn leafs and onion peel to lavender. On request, we even make your own 
�ber laminates. �e strength of our product is in the story behind the �bers 
we use. We upgrade �bers wrongly perceived as waste, reveal the link with 
origin and region, and stimulate the subconscious recognition of color, scent and 
shape. �e warmth and rich content of our bio-laminates are as intense as their 
visual beauty.

�e bio-laminates are available as a sheet material and are easy to process in 
applications such as wall coverings or cabinet doors. Also applications in objects 
such as desk or table gives a very original and beautiful result.

You can always send us �bers of your choice. In our lab we can determine if they 
are suitable as raw material for your custom bio-laminate.
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aardappelen en daarbij worden grote hoeveelheden schil 
geproduceerd. Uit dit proces halen wij een belangrijk deel van onze 
zetmeel. De schil is ook uitermate geschikt voor bio-laminaat. In de 
komende jaren verwachten wij schillen te betrekken van verschillende 
aardappelsoorten met ieder hun eigen unieke kleur schil. Zo kunnen 
wij zonder te pigmenteren op geheel natuurlijke wijze tot een uniek
kleurenpalet komen. We vinden het fantastisch dat we zoveel 
meerwaarde kunnen geven aan de ondergewaardeerde 
aardappelschil, vooral ook omdat deze knol zo verweven is met onze 
cultuur.

In the Netherlands we consume each year more than one million tons of 
potatoes, resulting in large quantities of potato peel. From this process we 
retrieve an important part of our starch. Beside this the potato peel is also very 
suitable for bio-laminate. In the coming years we expect to use peel from a wide 
variety of potatoes, each with their own unique color. So we can create a natural 
color palette without the use of synthetic pigment. We are excited that we can 
add so much value to the under-appreciated potato peel, especially as this crop is 
so intertwined with our culture.
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van Amsterdam tot Den Helder staan de velden elk jaar weer vol met 
bloemen, in elke kleur denkbaar. Het gaat de boeren om de bol die 
goud waard is. In juni wordt deze uit de grond gehaald, gewassen, 
gekeurd en verpakt voor de verkoop aan China, Japan en Amerika. 
Tijdens het schoonmaken wordt de bol ontdaan van het pel: een 
fraai geelrood vlies dat de bol beschermd. Dit schilletje wordt door 
ons opgevangen en op kleur gesorteerd zodat wij het direct kunnen 
toepassen in ons bio-laminaat. De kleur die deze schil in zich hee� 
is krachtig en vol warmte. Het is bijna ondenkbaar dat het op de 
afvalberg wordt gegooid. Gelukkig denkt de tulpenboer er ook zo 
over.

�e tulip is a symbol of Dutch pride. In an area that stretches from Amsterdam
to Den Helder the �elds are �lled with �owers every year, in every color 
imaginable. �e farmers want the bulb, which is very valuable and is harvested 
in June, washed, inspected and packaged for sale to China, Japan and America. 
During the cleaning process, the husk is removed, a beautiful yellow / red peel 
that protects the bulb. �e peel is gathered by us and sorted by color so that we 
can apply it directly onto our bio-laminate. To us it’s inconceivable that a mate-
rial with so much aesthetic quality is being discarded. Luckily for us the farmer 
thinks the same.
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t Riet hee� altijd een belangrijke plaats gehad in onze bouwhistorie en 
wordt nog steeds veel toegepast op daken. Nadat de winterzon het 
gewas hee� gebleekt wordt het riet op de drijvende velden rondom 
Giethoorn elke winter nog gesneden, gebundeld en per bootje naar 
de wallenkant gebracht. Meters hoog ligt het in de boerenschuur 
totdat de rietdekkers het in de lente afnemen voor restauratiewerk. 
De crèmekleurige stengels steken hard af tegen het staalblauwe water, 
een oer-Hollands tafereel. Hoe fantastisch is het om dit gewas toe te 
passen in een interieur.

Reed has always been an important part of our architectural history and is still 
widely used on roofs. A�er the winter sun has bleached the crop on the �oating 
beds around Giethoorn the reed is cut, bundled and taken by boat to the shore. It
is stacked meters high in a barn until the thatchers use it for restoration 
starting in early spring. �e cream-colored stems and so� plumes set against 
the steel blue colored water is a typical Dutch scene. It is inspiring to apply it in 
your interior.
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Bio-laminaat bestaat uit organische vezels die onderling verlijmd zijn 
met zetmeellijm. De bio-laminaat laag is tot 3 mm dik en is verlijmd
op een compensatielaag van papier en houtvezel verlijmd met 
zetmeellijm. Als drager wordt standaard gekozen voor een 6 mm 
inlands populier triplex, echter is op verzoek een ecologisch 
spaanplaat ook mogelijk.

De platen hebben een standaard maat van 1020 x 2400 mm  en 1020 
x 2800 mm en zijn 14 mm dik maar ook afwijkende maten zijn
mogelijk. Bij uw bestelling krijgt u uitgebreide informatie over hoe u 
bio-laminaat het best kunt verspanen, in ieder geval kan dit met het 
gangbare gereedschap. De bio-laminaten worden vanuit de fabriek 
geleverd  met  een dunne polyurethaan laklaag als bescherming
tegen vocht en vuil. U kunt het bio-laminaat met diverse laksystemen 
afwerken, vraag ons gerust om advies. Bio-laminaten zijn geschikt
voor binnentoepassing in droge ruimtes.  Bio-laminaten voor 
toepassing op vloeren wordt afgeraden.

Bio-laminate is made from organic �bers which are bonded with starch glue. 
�e bio-laminate layer is up to 3 mm thick and is glued onto a compensating 
layer of paper and wood �ber bonded with starch glue. To support this we use 
a 6 mm native poplar plywood, however, by request we can use an ecological 
particleboard instead.

�e panels have a standard size of 1020 x 2400 mm or 1020 x 2800 mm and 14 
mm thick. Other dimensions are possible by request. With your order you will 
receive detailed information on how to process the bio-laminates. In any case our 
bio-laminates can be cut with regular equipment. �e bio-laminates are shipped 
from the factory with a thin, transparent layer of polyurethane to protect against 
moisture and dirt. You can apply the �nishing on the bio-laminates  with a 
varnish of your choice, ask us for advice. Bio-laminates are suitable for indoor 
use and in dry areas. Bio-laminates are suitable for various applications but not 
recommended as �ooring.
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6 mm compensatie laag
2 mm bio-laminaat

6 mm inlands populier triplex



Reeds in het huidige werkveld wordt het toepassen van biologische 
en circulaire materialen steeds vaker onderdeel van de aanbesteding. 
Bekend zijn met én toepassen van innovatieve bouwmaterialen is 
onmisbaar voor uw positie als ontwerper of uitvoerder. De 
HuisVeendam basis collectie gee� concrete inhoud aan ‘corporate 
responsibility’, ‘duurzaamheid’ en ‘circulair’. 

Ook uw klanten zijn zich bewust van de noodzaak tot duurzame
transitie. De producten van HuisVeendam zijn niet alleen 
verantwoord maar ook erg mooi en vertellen een goed verhaal. “Veel 
van onze bezoekers ervaren een gevoel van herkenning als ze de voor 
hun bekende materialen verwerkt zien in onze tafels. Het schept 
meteen een band en draagt bij aan een positieve sfeer.

Door deze materialen toe te passen in uw werkomgeving laat u 
zien aan uw klanten dat u deze positieve culturele verandering 
ondersteund en kracht gee�. Wees de eerste die de stap naar 
duurzaamheid en een gezonde leefomgeving zet en hoor bij de 
pioniers in plaats van de volgers.

�ere is an increasing need for using sustainable materials, if only to have an 
advantage within a tender. As a designer it is important to be knowledgable 
of innovative construction  and �nishing materials. �e HuisVeendam basic 
collection gives proper meaning to the words ’corporate responsibility’, 
‘sustainability’ and ‘circular’.

Your customers are conscious of the sustainable transition. HuisVeendam’s 
products are not only responsible but also very aesthetically pleasing and tell a 
good story. “Many of our visitors experience a sense of familiarity when they see 
the materials they know in our products and it immediately creates a bond and 
contributes to a positive atmosphere.”

By applying these materials in your work environment, you show your clients
that you support this positive cultural change. Be the �rst to step towards 
sustainability and a healthy living environment and belong to the pioneers 
rather than  the followers.
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Bio-laminaat kan worden toegepast in verschillende objecten. In 
de kantoorsituatie springt het unieke materiaal er echt uit bij de 
ontvangstbalie en is het als scheidingsscherm van uw �explek 
functioneel maar wel blijvend boeiend. Het rijke niet-repeterende 
patroon komt goed tot zijn recht op tafels, kasten en op de 
bedombouw. In projectinrichting kan een strook of wand een thema 
ondersteunen en ook bij beperkte toepassing al meerwaarde bieden.

Bio-laminate can be applied to di�erent products. In the o�ce situation this 
unique material really stands out for instance when applied in the reception 
lobby or as a room divider within the workspace. �e rich non-repetitive pattern 
stands out on a table, wardrobe or bedside cabinet. In larger interior projects 
a repetition of this material can carry a theme throughout the entire building.
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HuisVeendam is opgericht door:

Koos Slor
Erik Slor
Tjeerd Veenhoven

HuisVeendam BV
Transportweg 38
NL_9645 KX Veendam

info@huisveendam.nl
www.huisveendam.nl

Titel: HuisVeendam Bio Laminates
Uitgave: Juni 2015
Oplage: 500
Foto: Aardappelrooister, Groningen (1940), Charles Breijer
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NLDe toepassingen van ons bio-laminaat zijn divers en wij denken 
graag met u mee om uw project mogelijk te maken. Onze eigen 
ontwerpstudio kan u ondersteunen bij uw project.

HuisVeendam is voor de verkoop van de bio-laminaten een 
samenwerking aangegaan met Baars & Bloemho�. Deze 
samenwerking hee� geresulteerd in een basiscollectie. U kunt met 
onderstaande verkoopkantoren contact opnemen voor advies en
orders.

A wide variety of applications is possible and therefore we o�er our support to 
implement our product successfully. Our design studio is at your service.

HuisVeendam is collaborating with Baars & Bloemho� for sales development 
of the bio-laminates. �is collaboration has resulted in a basic collection. Please 
contact one of their sales o�ces for additional information and orders.
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Baars & Bloemho� Zaandam 
Rijshoutweg 12
1505 HL Zaandam
T. 075-612 00 99
E. zaandam@baars-bloemho�.nl

Baars & Bloemho� Schiedam 
Jan van Galenstraat 15
3115 JG Schiedam
T. 010-204 02 22
E. schiedam@baars-bloemho�.nl

Baars & Bloemho� Inspiratiecentrum 
Wenckebachweg 165
1096 AM Amsterdam
T. 020-560 76 22
E. inspiratiecentrum@baars-bloemho�.nl

Baars & Bloemho� Eindhoven 
Torenallee 45
5617 BA Eindhoven
T. 040-298 43 00
E. eindhoven@baars-bloemho�.nl

Baars & Bloemho� Utrecht 
Laagraven 44
3439 LK Nieuwegein
T. 030-288 21 34
E. utrecht@baars-bloemho�.nl
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