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Kingspan presenteert zich als een bedrijf dat zich 
nadrukkelijk bewust is van zijn verantwoorde-
lijkheid op het gebied van milieubewuste pro-
ducten. In dat kader hebben jullie DUBOkeur 
aangevraagd op een aantal producten. Hoe past 
DUBOkeur binnen jullie marketing strategie?

“De markt vraagt om transparantie en uniformiteit op 
het gebied van de milieubelasting van bouwproducten 
en systemen voor onder andere daken, gevels en vloe-
ren. Omdat duurzaam bouwen (DuBo) en duurzaamheid 
als gevolg van immense aandacht containerbegrippen 
zijn geworden ontbreekt het in de markt aan doeltref-
fende classificaties en maatstaven op grond waarvan 
bewuste en verantwoorde keuzes gemaakt kunnen 
worden. We gebruiken BREEAM op gebouwniveau en 
DUBOkeur op productniveau om op onderscheidende 
en heldere wijze de geringe milieubelasting van onze 
portfolio te onderbouwen.”

“Om de voorschrijvers in de bouw te laten meedelen 
in de kennis en ervaring die Kingspan de voorbije 5 
jaar heeft opgebouwd, is het Duurzaamheidspaviljoen 
geinitiëerd. Dit paviljoen reist langs ver- schillende 
events als Building Holland, ICDuBo & IpB Antwerpen 
om architecten te inspireren en vooral te mobiliseren 
om doordachte- en bewezen producten en systemen te 
gaan toepassen. Voor Kooltherm voorzien van DUBO-
keur is veel interesse gebleken tijdens deze events.”

De redactie van NIBE20 
had een interview met 
Frank Donkers van 
Kingspan Benelux. 
Kingspan timmert 
enorm aan de weg met 
duurzaam bouwen en 
heeft onder andere ook 
DUBOkeur. Reden om 
aan Frank een aantal 
vragen te stellen.

frank dOnkers 
Managing directeur  
kingspan benelux
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Waarom vinden jullie milieu een belangrijk item 
om je mee te onderscheiden, terwijl toch een 
groot deel van de toeleveringsindustrie zich juist 
niet op productniveau wil onderscheiden en er 
alleen op gebouwniveau iets inzichtelijk mag 
worden gemaakt?

“Milieubelasting moet integraal worden benaderd. 
Vanzelfsprekend komen deze elementen aan bod als 
je duurzaam construeert en de materialisatie qua 
constructie, fundering en dergelijk tot het absolute 
minimum kunt beperken. Door de gebouwde omgeving 
zo te ontwerpen dat deze blijvend flexibel en aanpas-
baar is qua in- & uitbreiden, optoppen, verplaatsbare 
scheidingswanden, vervangbare gevelbekleding zonder 
sloop etc doe je recht aan duurzaam bouwen. Zelfs bij 
geringe materialisatie moet je jezelf bewust zijn van 
de milieubelasting van de individuele producten en de 
mate waarin deze herbruikbaar zijn in de toekomst. De 
producten moeten wel gewaardeerd worden op hun 
uiteindelijke toepassing en de relatieve voordelen die 
zij bieden ten opzichte van andere materialen waaraan 
identieke prestatie-eisen 
worden gesteld. Door mili-
eukwalificaties op product 
niveau te beoordelen en te 
benoemen voorkom je dat 
individuele partijen bin-
nen een bouwsysteem de 
verantwoordelijkheid naar 
elkaar verschuiven en de 
kop in het zand steken voor 
korte termijn belang.”
“Geprefabriceerde pro-
ducten zoals geïsoleerde 
sandwichpanelen hebben 
vele voordelen die tot ui-
ting komen in een geringe 
milieubelasting. Tijdens de productie ontstaat er nau-
welijks afval dat direct wordt hergebruikt in het produc-
tieproces. Sandwichpanelen zijn een effectiever en ef-
ficiënter alternatief voor de traditionele bouwsystemen 
die door verschillende marktpartijen op de bouwplaats 
worden geassembleerd uit afzonderlijke materialen: dit 
reduceert transportbewegingen en verpakkingsafval. 
Door geconditioneerd te produceren worden bouwfou-
ten gereduceerd. De sandwichpanelen veroorzaken geen 
montage-afval op de bouw en zijn meermaals herbruik-

baar. De isolatie- en metaalsector zijn intensief bezig 
zich te organiseren om gezamenlijk te streven naar een 
gesloten kringloop van materialen en grondstoffen.”
“Geprefabriceerde paneelsystemen zijn zo vervaardigd dat 
vakbekwame montage automatisch leidt tot een kierdichte 
gebouwschil. Geen papieren EpC’s maar kierdichte gebou-
wen als men bij oplevering een thermografische foto of 
blower-door-test durft te eisen. praktijkbewijs dus!”

Het NIBE neemt bij zijn productbeoordelingen 
ook zaken mee als uitputting, landgebruik en 
de ecologische aantasting daarvan door win-
ning van grondstoffen. In een standaard levens-
cyclusanalyse wordt dat nog niet meegenomen. 
Waarom vinden jullie dat ook belangrijk om mee 
te wegen in de uiteindelijke beoordeling?

“Omdat het nogmaals gaat om het integrale traject. Er 
is nog teveel variatie in de ingrediënten van de verschil-
lende LCA’s die in de markt rondzweven. Op het moment 
dat we de grondstoffenbehoefte kunnen reduceren tot 
miniem cq nihil dan ontstaat er een nieuw ecologisch 

universum dat we dan voor 
altijd moeten koesteren. 
Ook onder tendens van de 
toenemende welvaart in 
andere werelddelen.”
“Meervoudig ruimte- en 
landgebruik is perfect mo-
gelijk. Door het traditionele 
maaiveld naar platte daken 
te verleggen en deze te 
gaan benutten voor recrea-
tie, waterbuffering, fijnstof- 
en CO2-reductie hoeven 
we de natuur niet verder 
te molesteren. Laten we de 
bestaande gebouwenvoor-

raad revitali- seren en de structurele leegstand op een 
multifunctionele- en blijvend-flexibele wijze inzetten.”
“Een LCA moet de milieu-effecten van de volledige lifecycle 
afdekken zodat er geen grijze gebieden overblijven die lei-
den tot oneindige discussies en oneerlijke vergelijkingen.”
“Wij trachten de integrale benadering te stimuleren door 
het innemen van een pro-actieve rol in diverse gremia 
die het milieu en duurzaamheid met stip op nummer 1 op 
de agenda hebben staan. Organisaties als DGBC, NVTB, 
Stichting Duurzame Scholen, EpG Netwerk, Duurzaam 

“Een LCA moet de 
milieu-effecten van 
de volledige lifecycle 
afdekken zodat er 
geen grijze gebieden 
overblijven.”

Gebouwd, Duurzaamheidspaviljoen worden door Kings-
pan Duurzame Bouwsystemen actief gevoed met input 
om een nieuwe manier van denken te ontwikkelen die 
beter aansluit op het milieu van A tot Z. “

Het DUBOkeur is het enige Nederlandse keur-
merk dat zich richt op de milieuaspecten van 
bouwproducten. Doordat het een streng keurmerk 
is, stelt het echt wat voor. Is het dan niet jammer 
dat het geen rol kan spelen bij duurzaam inkopen 
omdat er geen specifieke keurmerken genoemd 
mogen worden? Wat zou er naar uw mening wel 
mogelijk moeten zijn?

“De overheid zal, gesteund door de inbreng van de 
markt, een programma van eisen of een prestatiebe-
stek moeten benoemen op grond waarvan ondernemin-
gen of consortia tot een duurzame aanbieding voor de 
aankoopbehoefte van de gemeentes kunnen komen. 
Relevante aspecten zijn o.a. ppS, DBFMO, CO2-presta-
tieladder, concurrentiegerichte dialoog, ketenintegratie 
maar natuurlijk ook prestatie-eisen op het gebied van 
bouwproducten in hun toepassing. Het stimuleren van 
lokaal geproduceerde producten die bij voorkeur uit 
volledig gerecyclede materialen bestaan moet een 
hoge(re) waardering krijgen. DUBOkeur biedt een hand-
vat om het kaf van het koren te scheiden in functie van 
een verantwoord en prettig leefklimaat.”

De klimaatneutrale woning krijgt volgende onderschrift 
tekst: Kingspan heeft het Lighthouse ontwikkeld. Deze 
klimaatneutrale, geprefabriceerde woning werd gelan-
ceerd op het Innovation Park van BRE in Engeland en 
heeft jaarlijkse verwarmingskosten van ca. €33.


