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"Als gevelbeplating je vak is,
dan is er niet alleen de extra
kritische blik op materiaal en
kwaliteit voor je eigen bedrijfs-
pand, dan is er ook geloof in
innovatieve producten zoals
Benchmark Façade Systemen
van Kingspan. Dit geloof helpt
grenzen te verleggen."

Albert Holtrop, directeur A. Holtrop Vastgoed BV



De meeste overtuigingskracht om een systeem
aan de man te brengen, is het systeem zelf
toepassen. En als dat ook nog gebeurt in een 
situatie dat dit de eerste keer is op het vaste 
land van Europa, dan moet er sprake zijn van
vertrouwen in dat nieuwe product. A. Holtrop
Vastgoed BV heeft voor het nieuwe bedrijfspand
dat voor eigen rekening en risico is gerealiseerd
voor De IJzeren Man bewust voor noviteiten
gekozen, zoals de het Benchmark Façade
Systeem van Kingspan. In het Verenigd
Koninkrijk had dit ingenieuze gevelsysteem
bestaande uit een geïsoleerd gevelpaneel, een
doordacht fixatiesysteem en de esthetische 
bekleding van keramische tegels al een
voorzichtige start gemaakt. Nu dus ook in Joure,
waar het als visitekaartje is ingezet voor dit
gebouw. “We kunnen daarmee de markt over-
tuigen, want er zit nog veel potentieel in de
toepassing van multifunctionele gevelsystemen
voor gebouwen. Het gaat om hele mooie 
systemen, in efficiëntie, in duurzaamheid en
energiebesparing en in uitstraling.”

Albert Holtrop is directeur van de gelijknamige vastgoed
bv. Aangezien hij al decennialang in dak- en gevelwerk
zit, is het niet vreemd dat hij nadrukkelijk de hand heeft
gehad in de ontwikkeling, vormgeving en realisatie van
zijn nieuwe bedrijfspand, dat op een zichtlocatie aan de
A7 is verrezen, op een steenworp afstand van het oude
bedrijfsonderkomen. “Ooit zijn we begonnen in het
achtergebouw van een oude zuivelfabriek in Heerenveen.
Vervolgens zijn we naar Joure verhuisd naar een eigen
pand, waar we 20 jaar hebben gezeten, maar we groei-
den er uit ons jasje. Bij de noodzakelijke verhuizing heb ik
ingezet op een A+-locatie. Want als je iets doet, moet de
plek goed zijn. Je moet zorgen dat er je er iets uithaalt.
Ook voor later. Dan is de locatie belangrijk, maar ook de
kwaliteit en uitstraling van het gebouw.”

Vandaar dat Albert Holtrop geenszins een grijze doos
voor zijn vestiging wilde, hoewel het naast een kan-
toorgedeelte toch om een grootschalige productielocatie
gaat, met onder andere een bedrijfshal van 75 meter
lengte.  Holtrop: “Wij zijn geen doorsnee opdrachtgever.
Wij weten dat je met een klein beetje extra investering
een heel ander en beter resultaat kunt krijgen. Een sand-
wichpaneel is in de basis een prima product. Het heeft
echter last van het imago dat het een goedkoop product
is dat voor hallen en loodsen wordt toegepast. Als je ziet
hoe  het  product  de  laatste  jaren  is  door  ontwikkeld
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Visitekaartje dat 
markt in beweging 
kan krijgen

door Kingspan, dan zien wij als dak- en gevelspecialist dat
dergelijke gevelsystemen steeds vaker voor kantoren worden
toegepast, juist als het om het aanzicht van een (prestigieus)
gebouw gaat. Dan heb je een hoogwaardig geïsoleerde, 
efficiënte gebouwschil die je aan de binnenzijde heel
gemakkelijk kunt afwerken en tevens een gevel met een
markante uitstraling. Wat wil je nu nog meer?”

Innovatie

Van de mogelijkheden om van een slim gevelsysteem ook
een fraaie gevel te maken, heeft Albert Holtrop volop
gebruik gemaakt. Voor de zichtgevel van het kantoor koos
hij voor het innovatieve Benchmark Façade Systeem
voorzien van esthetisch hoogwaardige bekleding van
keramische tegels. In een bruine tint die een mooie

combinatie vormt met de zilverkleurige gevel
van de bedrijfshal, die met speciale horizontaal
gegolfde (Curve Wall) Kingspan-gevelpanelen
is bekleed. “Dit is precies dat voorbeeld 
van net even meer uit een gevel halen. De
panelen heb je toch nodig, maar door te
zoeken naar een bijzondere vorm krijg je een
gebouw dat niet de zoveelste doos is. In
ons geval heeft die combinatie van kleur en
extra geveluitstraling prima uitgepakt. Wij
zijn zeer tevreden en afgaande op de vele
reacties van anderen die belangstelling
tonen voor de gevel, hebben wij het goed
gedaan. De belangstellig is gewekt. De
markt is in beweging gebracht.”

Het feit dat het de eerste keer is dat 
het Benchmark Façade Systeem op
het vaste land van Europa wordt
toegepast, heeft de directeur niet
doen aarzelen. “Je weet dan
Kingspan volop innoveert en nieuwe
producten uitvoerig test. Het komt
heus niet op de markt als het niet
aan de eisen beantwoordt.
Bovendien hebben wij als gevel-
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specialist kennis in huis om zo’n innovatie te beoordelen. Wat dat
betreft is voor ons het risico van toepassing van zo’n innovatief 
product relatief beperkt. Ik kan mij echter voorstellen dat de 
marktpartijen soms aarzelen bij productinnovaties. Daarom is het
goed dat wij met onze nieuwbouw juist dergelijke producten hebben
verwerkt. Dat geldt voor de gevel, maar ook voor een gekleurde
polycarbonaat scheidingswand in het kantoor van het type Kingspan
Wall-Lite.”

Toegankelijk

Albert Holtrop had zijn wensen op papier gezet en een ontwerp-
bureau ingeschakeld om dit uit te werken. Hij wilde een repre-
sentatief gebouw met vrij veel glas en met materialen die het
bedrijf ook zelf toepast. Met als enige restrictie om er geen bling
bling gebouw van te maken. “Het eerste ontwerp was al aan
alle kanten geslaagd. Niet over the top met dure materialen als
marmer of natuursteen, maar wel een opvallend en fris ogend
gebouw. Een pand met eerlijke materialen dat voor iedereen
uitnodigend en toegankelijk is. In minder dan 5 minuten was
het eerste ontwerp feitelijk definitief. Natuurlijk was er daarna
nog wat discussie, want je hebt als opdrachtgever toch een
beeld in gedachten opgebouwd en zo’n ontwerp brengt
dan wat anders. En je discussieert nog over bepaalde
zaken als kleuren en materialen. Niet dat wij de wijsheid in
pacht hebben, maar je hebt als professionele bouwpartij
de nodige kennis en ideeën. Wij zijn niet Roomser dan 
de Paus, maar soms druk je een idee door. Zoals de 
felblauwe, halfdoorzichtige polycarbonaat wand in het
interieur, die heel fraai uitpakt.”

De kennis en ervaring van De IJzeren Man krijgen 
volgens Albert Holtrop gelukkig niet alleen in zijn 
eigen nieuwbouwproject maar in steeds meer 
bouwprocessen een kans. “Vroeger werd een 
specialistische (onder)aannemer niet bij de plan-
vorming betrokken, maar in toenemende mate
ervaart de bouw dat onze kennis van nut kan zijn. Ik
roep al tijden dat je een bouwteam moet vormen en
met elkaar moet overleggen. Dan ben je uiteindelijk
niet duurder uit en kwalitatief ben je uitvoerings
technisch en qua eindresultaat meestal veel beter
af. Krijgen wij niet die rol, dan wijzen wij er toch op
als datgene wat is voorgeschreven op dak en
gevel constructief of klimaattechnisch niet deugt
in het bestek. Zo bleek er eens achteraf in een
pand een zwembad te komen en dan heb je
zoveel vocht dat dit een andere dak en / of
gevelconstructie vereist. Vaak luistert men naar
ons, soms ook niet. Daar leer je mee omgaan,
hoewel het natuurlijk van de gekke is dat er
niet naar adviezen wordt geluisterd, door-
gaans omdat een partij bang is dat iemand
anders er wat aan gaat verdienen.”

In panelen denken

De eigen inbreng van Albert Holtrop in zijn
bedrijfspand is ook terug te vinden in de

dakconstructie. Hiervoor zijn de geïso-
leerde platdakpanelen X-dek toegepast.
Aan de binnenzijde zijn deze wit afgewerkt.
“We hebben slechts 15% van het dak
gebruikt voor lichtinval via 4 grote lichtstra-
ten. Door die witte kleur is er zoveel reflectie
van daglicht dat wij nauwelijks kunstlicht in 
de hal van 1350 m2 nodig hebben. Tel uit je
winst wat energiegebruik betreft.” Ook zijn in
de hal met zichtbaar bevestigde Coldstore 
panelen van Kingspan twee scheidingswanden
gebouwd. Ook de magazijnruimte is op deze
manier gemaakt, geen ingewikkelde scheidings-
wanden, maar een efficiënte zelfdragende
doosconstructie van twee wanden en een dak. 
“Je moet het ons niet kwalijk nemen, maar wij
denken nu eenmaal in panelensystemen…”

Het bedrijfspand is een visitekaartje voor De 
IJzeren Man en voor dak- en gevelmogelijkheden.
Bovendien is het pand uitgerust met een volledig
ingerichte showroom, waarin Kingspan natuurlijk niet
ontbreekt. Albert Holtrop besluit: “We hebben een
fraai, hoogwaardig geïsoleerd gebouw van in totaal
3250 m2 waarbij we met aardwarmte/koeling via de 
vloeren een comfortabel gebouw bezitten. Er zijn geen
dure, energieverspillende airco’s nodig. Dit is ook zo’n
advies dat je marktpartijen geeft. Isoleer een paar cm
dikker, want dat heb je in stookkosten zo terug. Vaak zijn
het verkeerde bezuinigingen bij de nieuwbouw van een
gebouw als het op dak of gevel aankomt. Sterker, de
gevel was nog niet zo lang geleden een sluitpost. Gelukkig
komt er steeds meer aandacht voor de gevel. En dat 
hoeft dan helemaal niet (extreem) duur te zijn. Een 
goede oplossing met een hoogwaardig materiaal leidt 
tot een perfect geheel. Wij kunnen het weten. En de 
buitenwacht kan het nu ook weten als ze een kijkje komen
nemen in ons nieuwe bedrijfspand.”

Niet alles zilvergrijs

“Zoals alles 30 jaar geleden bruin of groen moest zijn, zie je nu
dat alles zilvergrijs 9006 moet zijn,” ervaart Albert Holtrop. “Ik
kom dat overal in bestekken tegen. Dat is jammer, want het
wordt zoveel van hetzelfde en dan krijgt je weer die zoveel
duizendste grijze doos. Daarom moet je ook durven om kleur te
gebruiken. Voor ons gebouw zijn dat de bruingetinte keramische
tegels en de bruine overhead deuren aan de buitenzijde, en de fel-
gekleurde lichtblauwe polycarbonaatwand en de oranjekleurige
receptiebalie in het interieur. Het maakt een gebouw frisser. We zit-
ten hier prima, maar je weet nooit wat er later gebeurt, ook niet met
je gebouw. Dan is het beste om een fraai gebouw te hebben in
plaats van een zoveelste grijze doos. Nogmaals, 
als je het doet, moet je het goed doen.”   



Doorlopende productontwikkeling

Van het innovatieve Benchmark Façade
Systemen was bij Albert Holtrop niet veel
meer bekend dan de productgegevens 
en wat foto’s uit Engeland. Daarna 
gingen er monsters over en weer om 
de uiteindelijke keuze te maken. Na het
ja tegen deze innovatie kwam nog het
nodige puzzelwerk om de verdeling van
de keramische tegels over de gevel-
oppervlakken goed te ordenen, rekening
houdend met kozijnen en hoekaansluitin-
gen. Ook is er gekeken en doorgerekend
hoe de keramische tegels van 23 kg/m2

robuust konden worden verankerd in 
de dragende achterconstructie en het
bijbehorende fixatiesysteem. Uit de gevel-
engineering volgt de juiste samenstelling
van het gevelsysteem waarbij aandacht
besteed wordt aan de snelheid en een-
voud van de montage. In feite wordt 
in de toepassing het product verder
ontwikkeld, in samenspraak tussen 
verwerker en Kingspan. Datzelfde gold
voor de horizontaal gegolfde zilver-
kleurige gevelpanelen voor de bedrijfshal
(Curve Wall Paneel). Om de exacte 
bollingen te krijgen bleek een aange-
paste staalsoort nodig. Albert Holtrop:
“Gevelpanelen passen wij dagelijks 
toe. Veelal standaard, zoals voor de
achterzijde van ons gebouw. Maar nu
ben je aan de zichtzijden bezig om daar
iets bijzonders mee te doen. Vanuit 
gestandaardiseerde geveloplossingen
kun je maatwerk creëren. Dat doet
Kingspan heel erg goed.”
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