
Dodewaard, 2 juli 2008 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Hoe duurzaam kan duurzaamheid zijn ? 
 
Iedere organisatie wenst maatschappelijk- & milieuverantwoord te ondernemen. Serieuze 
intenties van onder andere Al Gore, Michael Braungart & William McDonough ten spijt, lijkt 
duurzaamheid een fashion te zijn geworden waar veelal aan de inhoud wordt voorbij gegaan 
door niet conform te handelen. Intenties moeten worden omgezet in doen! 
 
Duurzaamheid moet beschikbaar, meetbaar en betaalbaar zijn.  
 
In de hedendaagse bouwsector hebben diverse innovaties geleid tot het beschikbaar zijn van 
geïsoleerde dak-, vloer- en gevelsystemen die duurzaamheid integreren in een economisch 
proces waarbij betaalbaarheid en efficiency slechts primaire basisvoorwaarden zijn. Het 
investeringsvraagstuk is daarbij positief beantwoord maar hoe duurzaam bouwen we dan? 
 
Prefab-sandwichpanelen van Kingspan worden toegepast in vele marktsegmenten: in aanvang 
in bedrijfsgebouwen maar hedendaags veelvuldig toegepast in winkelcentra, retail en kantoren. 
De geïsoleerde bouwelementen bestaande uit het milieuvriendelijke ECOsafe cq brandveilige 
FIREsafe PIR-hardschuim, zijn op duurzaamheid beoordeeld conform de Britse standaard 
‘BRE Environmental Profiling‘. De bijbehorende BREEAM-rating en de ‘Cradle to Grave‘ 
beoordelingscriteria vind u in de bijlage Delivering Sustainable Construction. Essentieel is dat 
onze sandwichelementen in de hoogste klasse zijn ingedeeld van de ‘Green Guide to 
Specification‘. 
 
Tijdens de PROVADA heeft Kingspan zich aangemeld als participant in de stichting Dutch 
Green Building Council. Deze stichting ontwikkelt een duurzaamheidslabel voor de 
Nederlandse markt op basis van de bovengenoemde beoordelingsmethode BREEAM.  
Dit duurzaamheidslabel ligt voor Kingspan dus reeds binnen handbereik. 
 
De voordelen van prefab-bouwen met sandwichelementen zijn bewezen. De flexibiliteit van 
montage én demontage dragen bij aan de mogelijkheid om deze materialen veelvuldig te 
hergebruiken. Ondersteunend aan de praktische invulling van duurzaamheid zijn Kingspan 
sandwichelementen energiezuinig, brandveilig en onderhoudsarm. De bestaande instrumenten 
hiertoe vind u in de bijgevoegde brochure Renewable Construction Solutions. 
 
De geïsoleerde dak-, vloer- & gevelsystemen van Kingspan beantwoorden dus aan de criteria 
van beschikbaarheid, meetbaarheid én financiele haalbaarheid. Bouwen met Kingspan kan dus 
met recht Future Proof genoemd worden! 
 
Wij beantwoorden graag uw vragen en interesses tijdens een persoonlijk onderhoud. Dit doen 
we graag na de zomervakantie zodat u weer uitgerust en fris van geest met ons kunt sparren. 
Indien u nog niet in het bezit bent van de hardloper ‘Cradle to Cradle’ dan wensen wij u hierbij 
veel leesplezier en inspiratie tijdens de break. Staat deze publicatie reeds in uw boekenkast, 
maak er dan iemand anders blij mee: als we allemaal op de juiste wijze aan de gang gaan met 
Duurzaam Bouwen dan worden én blijven we de komende eeuwen heel blij! 
 
In de overtuiging uw gewaardeerde aandacht te hebben verdiend, verblijf ik, 
 
 
Frank C.A. Donkers 
Managing Director Benelux 
Kingspan Insulated Panels Division 
Dodewaard / Grobbendonk 
 
 


