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“Geld verdienen doe je door 
verder te kijken dan de initiële 
investering”

“Het toepassen van het Solar Energi Panel van Kingspan levert een energiebesparing op van liefst 24%.  

Geen gering voordeel voor de exploitant van het gebouw.” Frank Donkers, managing director bij Kingspan 

geïsoleerde dak- en gevelsystemen neemt het als voorbeeld van het lange termijn denken, waar we in de bouw 

en ontwikkeling steeds nadrukkelijker naar toe moeten. “Want de producten om energie te besparen zijn er, 

maar we zullen verder moeten kijken en calculeren dan de aanschafprijs”, aldus Donkers. >>

De sleutel naar het Denken in prefab 

Geveltechniek n Toegangstechniek

66
profiel jaarboek profiel  jaarboek

“Het toepassen van het Solar Energi Panel van Kingspan levert een energiebesparing op van liefst 24%.  

Geen gering voordeel voor de exploitant van het gebouw.” Frank Donkers, managing director bij Kingspan 

geïsoleerde dak- en gevelsystemen neemt het als voorbeeld van het lange termijn denken, waar we in de bouw 

en ontwikkeling steeds nadrukkelijker naar toe moeten. “Want de producten om energie te besparen zijn er, 

maar we zullen verder moeten kijken en calculeren dan de aanschafprijs”, aldus Donkers. >>



69
profiel jaarboek 

Geveltechniek n Toegangstechniek

Kingspan stimuleert de bouwsector om te leren 

denken in moderne hedendaagse bouwsystemen. 

Donkers: “Door het traditionele bouwen om 

te zetten naar prefabsystemen behalen we op 

velerlei terreinen een aanzienlijke winst. Zowel in 

de efficiency, tijdwinst in de uitvoering, verlaging 

van de kosten door een kortere bouwtijd, maar 

we vereenvoudigen ook het arbeidsproces, als 

oplossing voor het gebrek aan echte vakmensen 

op de bouwplaats. En niet de minste winst wordt 

geboekt in een aanzienlijke kwaliteitverbetering 

van het eindproduct, omdat alles onder beter 

geconditioneerde omstandigheden wordt gepro-

duceerd.” Voeg hieraan toe dat faalkosten grofweg 

15% van de bouwkosten vertegenwoordigen en 

prefab bouwen deze factor sterk kan reduceren,

dan moet de ‘knop om’ en liever vandaag dan 

morgen !  

Duurzame bouwsystemen

Binnen het denken in prefab werkt Kingspan heel 

nadrukkelijk aan de optimalisatie van duurzame 

producten, waarbij onderwerpen als energiebesparing, 

brandveiligheid en duurzaamheid een zeer belangrijke 

rol spelen. “Met de systemen die we nu maken, kun-

nen we aan al die eisen optimaal voldoen, waarbij we 

ook nog een modern design en uitstraling toevoegen”, 

aldus Donkers: “In het verleden waren bedrijfshallen 

kleurloze grijze en grauwe hallen. Wij streven er naar 

om die hallen uit het verdomhoekje te halen en niet 

alleen functionele producten te maken die voldoen 

aan alle hedendaagse regelgeving maar ook esthe-

tisch fraaie producten te ontwerpen. Er bestaat een 

veelvoud aan bedrijfshallen, kantoren, winkels, scholen, 

zorgcentra, noem maar op, die allemaal hun eigen 

karakter en sfeer wensen uit te stralen. Aan ons de 

taak om voor al die wensen in uitstraling, maar ook 

in functionaliteit, de juiste ‘maatwerk oplossing’ te 

bieden. Waarbij de sleutel altijd ‘prefab’ is.

Kingspan legt haar focus daarbij op de schil van het 

gebouw. Die schil had vroeger als eenvoudige functie, 

de warmte binnen te houden en de kou en regen niet 

door te laten. We hebben ontdekt dat met die schil 

veel meer te doen is, weet Donkers: “De warmte en 

de kou die de gevel opvangt biedt mogelijkheden om 

een gezond, comfortabel en energiezuinig binnenkli-

maat te creëren. Soms staat de zon grote dagdelen 

op de gevel, waarmee we energie kunnen opwekken. 

Om met de kou van de seizoenen weer te koelen. 

Die facetten zetten ons aan tot het optimaal benut-

ten van de mogelijkheden van een constructieve 

buitenschil, om te komen tot een klimaatneutraal 

gebouw. Een situatie waar ook de overheid in de toe-

komst nadrukkelijk naar toe wil. Een kostenneutraal 

gebouw. Kingspan is klaar om die uitdaging aan te 

gaan. Beschikt nu al over de systemen. De markt zal 

er alleen nog klaar voor moeten zijn”, aldus Donkers. 

“Want we willen het allemaal wel, maar dan zullen we 

af moeten stappen van het denken in inkoopprijzen, 

maar veel meer naar het rendement op lange termijn 

dienen te kijken”. De duurzame exploitatie vertaalt 

zich dan in korte terugverdientijden.

het Dak

Een heel belangrijk maar vaak over het hoofd gezien 

onderdeel van een gebouw is het dak. Donkers 

rekent voor dat 30% van alle warmte verdwijnt 

door het dak. Daar is nog een grote stap te maken. 

Vandaar dat we als Kingspan het totale gebouw 

‘inpakken’ en systemen bedenken die aansluiting 

op een energiebesparing via dak- en gevel.” Als 

voorbeeld dat die energieneutrale producten er al 

zijn, noemt Donkers het door Kingspan geïntrodu-

ceerde Lighthouse, ontwikkeld als klimaatneutraal 

en toepasbaar in de geprefabriceerde woningbouw. 

De jaarlijkse verwarmingskosten worden geschat op 

slechts € 33,-. In Engeland is dit woningmodel het 

eerste dat voldoet aan het hoogste niveau van de 

nieuwe wet ‘Code for Sustainable Homes’. De woning 

heeft een A-klasse EU energielabel. Het Lighthouse is 

een enorm goed geïsoleerd, luchtdicht gebouw, dat 

past bij een levensstijl waarin het gebruik van fos-

siele brandstoffen tot een minimum worden beperkt.  

De woning maakt gebruik van intelligente zonwering 

met andere geïntegreerde duurzame technologieën 

voor bijvoorbeeld waterverbruik en passieve koeling 

en ventilatie. Om dit hoge niveau te bereiken zijn een 

arsenaal aan technologieën toegepast die ieder hun 

bijdrage leveren aan het duurzame karakter van deze 

woning. Enkele van de toegepaste technologieën op 

het gebied van hernieuwbare energie zijn fotovoltaï-

sche zonnepanelen, een automatische houtketel en 

een zonneboiler. 

waterverbruik:
Om het waterverbruik te verminderen wordt een 

speciale douche geïnstalleerd, een toilet met spaar-

knop, grijswaterrecycling voor het doorspoelen van 

het toilet en regenwateropvang voor onder andere 

wassen. Voor wand en dak is het Kingspan TEK® 

Building System gebruikt. 

Als bekleding wordt kastanje gebruikt. Voor de 

verharde oppervlakken is gebruik gemaakt van 

gerecycled of duurzaam materiaal. Het bouwafval 

wordt hergebruikt, het huishoudafval kan geschei-

den worden, het tuinafval gecomposteerd. Door de 

toepassing van duurzame bouwmaterialen in com-

binatie met slimme technologie en een innovatief 

ontwerp is een woning gecreëerd zonder een noe-

menswaardige CO2 voetafdruk. Bovendien wordt 

er maximaal gebruik gemaakt van alle beschikbare 

natuurlijke middelen zoals zonlicht, natuurlijke venti-

latie en regenwater. Op deze manier is het Kingspan 

Lighthouse niet alleen goed voor het milieu maar 

ook voor het leefcomfort en de portemonnee 

van de bewoner. Donkers: “Het is jammer dat we 

de producten en de mogelijkheden hebben om 

energieneutrale gebouwen te realiseren, maar die 

producten vaak om prijstechnische redenen worden 

gemeden. Als opdrachtgever en architect zouden 

we in het bouwproces veel meer moeten kijken 

naar de langere termijn, want de winst zit vaak in 

de exploitatieperiode. Pas wanneer we ons vizier 

richten op kwaliteit en duurzaamheid en vooral ook 

in de ontwikkeling van een gebouw de exploitatie-

termijn meenemen in onze berekeningen, komen 

we tot optimaal duurzame en energiezuinige gebou-

wen.” Het optimaal uitnutten van de hoogwaardige 

gebouwschil is de primaire keuze: veel langer dan de 

ingeschatte levensduur van technische installaties 

staat de gebouwschil voor 50 a 100 jaar garant voor 

constructieve duurzaamheid.

kingspan verhuist naar tiel

Kingspan verhuist binnenkort van Dodewaard naar 

Tiel. De productie van de KoolTherm resolschuim 

isolatieplaten is recent verhuisd naar de nieuwbouw 

aan Bedrijvencomplex Medel in Tiel. Het bedrijfs-

complex is 7,5 hectare groot en daar worden de 

divisies: Insulated Panels en Insulation samengebracht, 

met als doel Nederland nog beter te kunnen bedie-

nen vanuit één vestiging, waar productie en verkoop 

onder een dak zitten. Donkers: “Daar beschikken 

we over extra productiecapaciteit. De kracht van 

Kingspan is het innovatieve karakter, waar we in het 

nieuwe gebouw nog nadrukkelijker invulling aan kun-

nen geven. Door de synergie tussen de verschillende 

divisies te versterken, willen we groeien naar een 

nog grotere naamsbekendheid op de Nederlandse 

markt en de focus nadrukkelijk richten op brandvei-

ligheid, energiebesparing en duurzaam bouwen.” n


