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De toepassing van het X-dek dakpaneel van Kingspan heeft volgens deze leverancier nogal wat voordelen ten 
opzichte van een traditioneel staaldak. Toch aarzelde de markt: de toepassing ervan vraagt namelijk een andere 
bouwlogistiek en bouwwijze. Nu orderportefeuilles van aannemers dunner worden, groeit de belangstelling voor 
dit grote paneel voor het platte dak.

Door Mari van Lieshout

V oor het aanbrengen van een staaldak op 
een bedrijfsgebouw komt in de gangbare 
bouwpraktijk eerst een montagebedrijf op 

het bouwterrein om vervolgens plaats te maken voor 
de dakdekker die isolatie en dakbedekking komt aan-
brengen. Dat gaat prima, maar het is wel omslachtig 
en het hakt het bouwproces onnodig in inefficiënte 
fases. Het dakpaneel van Kingspan wordt aange-
bracht door een multidisciplinair bedrijf. “Ze hebben 
kennis van monteren, isoleren en dakdekken”, vertelt 
Frank Donkers, managing director Benelux van  
Kingspan. “Ik schat dat Nederland tien tot vijftien 
van dit type bedrijven telt. Het zijn grote bedrijven 
die het dak turnkey opleveren, bedrijven die in staat 
zijn te investeren in groot materieel want het inhijsen 
van deze panelen vereist speciale hulpmiddelen.”
Het X-dek platdakpaneel is een systeem van grote 
stappen snel thuis, een product ook dat volgens Don-
kers pas echt tot zijn recht komt in een rechttoe 
rechtaan ontwerp. Wanneer een dak veel licht straten 

of doorvoeringen heeft, worden de voordelen min-
der. Het X-dek paneel laat zich simpel omschrijven als 
een volgeschuimd platdakprofiel (107) voorzien van 
een ongeprofileerde staalplaat (X-dek Longspan) of  
cacheerlaag (X-dek Multispan) aan de bovenzijde. 
Door de prefabricage wordt een deel van het proces 
van de bouwplaats naar de fabriek verplaatst. In één 
arbeidsgang wordt gemiddeld duizend vierkante me-
ter per dag spatwaterdicht gemonteerd. 

Waterdicht
Na montage is het dak zodanig waterdicht dat het 
bouwproces (onder andere het storten van de vloer) 
verder kan gaan. De dakbedekking kan, los van de rest 
van het bouwproces, ingepland worden. Het  
paneel is ongeveer dertig procent lichter dan een  
traditionele dakopbouw en heeft constructieve  
eigenschappen. Dit heeft positieve gevolgen voor het 
dimensioneren van de fundering en de onderconstruc-
tie. De voordelen komen echter alleen tot uitdrukking 

Aannemers nog  
erg traditioneel

efficiënte systemen in 
bouw meer aandacht

Bouwcrisis heeft volgens Kingspan ook voordelen:

Donkers: “Eerst die grondprijs maar eens omlaag”

Er is geen fabrikant van de toeleverende industrie die zonder met de ogen te knipperen kan 
beweren dat hij niet geraakt wordt door de stagnerende nieuwbouw. Niettemin ziet Kings-
pan voldoende kansen in – althans voor de fabrikant – nieuwe sectoren zoals onderwijs en 
gezondheidszorg maar ook woningbouw. Het voordeel van het geprefabriceerde product is 
dat het de weg baant naar industrieel en conceptueel, dus goedkoop bouwen met lage faal-
kosten. Donkers: “Prefab panelen van welke fabrikant dan ook maken het mogelijk om be-
taalbare woningen te realiseren en juist in dat segment is er gewoon sprake van woning-
nood. Door de explosie van huizenprijzen hebben gemeenten ook hun grondprijzen explosief 
verhoogd. Grote woningprojecten kunnen nu alleen worden gerealiseerd als overheden markt-
conforme grondprijzen hanteren. Die prijzen moeten fors omlaag. En banken moeten hun nek 
weer uit durven te steken. Wil de woningbouw echt weer uit het dal klimmen, dan zal de 
overheid de banken moeten dwingen elkaar weer kredieten te verstrekken.” 

Frank Donkers
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Prof. dr. John Koster gooit met zijn meest recente 
boek getiteld Weg met het marketingplan, tijd voor 
actie! de knuppel in het hoenderhok. Ergernis met 
te analytische en te weinig creatieve plannen brengt 
hem tot de uitspraak dat doorwrochte marketing-
plannen overbodig zijn. Tachtig procent van de  
acties in het marketingplan kan zonder het plan zelf 
worden uitgevoerd. De marketingconsultant en  
tevens hoogleraar marketing wil met zijn boek aan-
tonen dat een goede marketingplanning volstaat om 
tot korte praktische actielijsten te komen. Het boek 
heeft in de marketingwereld enige opschudding ver-
oorzaakt, al was het alleen maar omdat de spraak-
makende titel misschien de suggestie wekt het  
panacee te bieden. De werkwijze van een internatio-
naal manager van één van ’s lands grootste waren-
huizen gaat nog veel verder. Op de vraag hoe het 
marketingplan eruit zag voor de opening van de  
eerste vestiging in een Europees land, was het  

antwoord: “Welk plan? We hadden niks. Geen aan-
biedingen, geen brochures, helemaal niets. We heb-
ben de winkel opengedaan, hier en daar een pers-
bericht verstuurd en dat was het eigenlijk.”
Kan het zo simpel zijn? Blijkbaar wel, want twee 
nieuwe winkels staan op stapel. Toch gaat het op de 
meeste marketingafdelingen anders en met wisse-
lend succes. Uit onderzoek van Koster onder 160 
marketingmanagers blijkt dat 32 procent stelt dat 
van het plan niets of weinig is uitgevoerd. Slechts 
twintig procent zegt dat de doelstellingen uit het 
plan geheel of grotendeels zijn gehaald. 38 procent 
is niet tevreden over de implementatie en volgens 
28 procent was het plan niet concreet genoeg en 
moest het vooral het management plezieren. Boven-
dien vindt twintig procent dat er te weinig sturing is 
op de uitvoering. Hoe moet het dan? Aan de hand 
van een beperkt aantal vragen brengt Koster ons tot 
overzichtelijke actiepunten, gericht op maximale 

slagvaardigheid. Stop je tijd niet in tijdrovende  
analyses, maar focus op tijd voor actie. Het gaat niet 
om het maken van plannen, maar om de uitvoering. 
Daarvoor is veel interne marketing nodig; zorg  
samen met anderen binnen het bedrijf voor een 
goede klantwaarde. Goede klanten zijn immers de 
ruggengraat van een onderneming. Marktgerichte 
bedrijven met tevreden klanten maken meer winst, 
zijn minder conjunctuurgevoelig 
en hebben gelukkiger mede-
werkers. Het boek van Kos-
ter vinden velen te kort 
door de bocht, maar hij 
raakt er zeker een kern 
van de zaak mee!

Saskia de Jong
DeJong&Verder bv
sdejong@dejongev.nl

SaSkia de jong

Slagkracht uit een boek? 

isolatie

in een integrale aanpak. Wanneer de gewichtsbespa-
ring niet in het ontwerp en de calculatie wordt mee-
genomen, worden deze voordelen niet gerealiseerd.

Denkwijze
Hoe dan ook, de bouwer kan er zijn voordeel mee 
doen. Maar waarom staan de aannemers dan niet bij 
Kingspan in de rij? “Het heeft opnieuw te maken met 
de traditionele wijze van denken van aannemers”, 
zegt Donkers. “Architecten en opdrachtgevers kun-
nen we overtuigen, ook montagebedrijven werken 
graag met het paneel omdat het veilig, schoon en  
arbovriendelijk is, maar de aannemer wil simpelweg 
werk binnen halen tegen de laagste prijs. En omdat 
hij geen risico wil nemen, kiest hij de bouwmethode 
waarmee hij bekend is.”De slinkende orderportefeuil-
les dwingen aannemers echter om anders te denken. 
En volgens Donkers zien ze in de toepassing van het 
paneel en de samenwerking met het nieuw type 
dakaannemer nu vaker mogelijkheden. Terwijl de 
bouwproductie afneemt, ziet Kingspan een toename 
in de verkoop van het dakpaneel. De X-dek panelen 
van Kingspan zijn altijd een tailormade product. De 
fabrikant kan ze tegenwoordig maken tot een lengte 
van bijna dertig meter. 
Was Kingspan lange tijd met zijn stalen panelen 
vooral actief in het segment van bedrijfshallen, sinds 
een jaartje beweegt de Britse fabrikant zich ook in de 

sectoren onderwijs en gezondheid. Deze sectoren 
blijken tevens een belangrijke markt te zijn voor de 
isolerende panelen die Kingspan ontwikkelde voor de 
houtskeletbouw. Het zijn zelfdragende houten pane-
len voor wand, dak en vloer. Door de toepassing van 
thermohardend kunststofschuim als isolatiemateriaal 
zijn deze panelen bijna de helft dunner dan de hout-
skeletbouw panelen met minerale wol of celluloid als 
isolatiemateriaal. De panelen hebben een lage 
lambda-waarde en zijn – met toevoeging van een ex-
tra isolatielaag waar tegenaan wordt gestuct – al toe-
gepast in passiefwoningen en 0-energiewoningen. 
“Hiermee kunnen we het dak of de gevel perfect 
luchtdicht maken. Deze prefab panelen garanderen 
ook dat de vereiste EPC-waarden worden gehaald. Ik 
zeg dat omdat ik durf te stellen dat in driekwart van 
de projecten die de laatste jaren zijn opgeleverd, de 
EPC niet is gehaald. De details kloppen vaak niet van-
wege de samenstelling door afwijkende systemen. 
Met prefab panelen zijn problemen in de detaillering 
relatief eenvoudig te vermijden.” 

Passiefhuizen
De RC-waarden van de houtskeletbouwpanelen gaan 
tot 5. De verwachting is dat de RC binnen afzienbare 
tijd opgekrikt kan worden naar een waarde van 7 mo-
gelijk 8 waarmee de panelen dan ook zonder aanvul-
lende isolatie toepasbaar worden voor passiefhuizen. 

De panelen zijn relatief 
dun door de toepassing 
van thermohardend 
kunststofschuim als  
isolatiemateriaal.
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