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Contentprogramma  
      
 

 
Het contentprogramma van het Duurzaamheidspaviljoen staat in het teken van ‘Designers Delight’. Met ‘Designers 
Delight’ richt Kingspan zich op de bouwmeesters van de duurzame toekomst die toekomstbestendig wensen te 
bouwen met respect voor mens en aarde. Gedurende vijf dagen zal het Duurzaamheidspaviljoen dienst doen als 
platform voor kennisdeling en discussie tussen architecten en de Intellectual Partners van het paviljoen.  

Dagelijks worden dan ook interactieve lunchsessies georganiseerd. Tijdens deze lunchsessies wordt een hoofdthema 
belicht vanuit drie hoeken: wetenschappelijk (TU Delft), gevelbranche (VMRG) en ontwerp (architect). 
  

 
Thema: Duurzaamheid wordt het belangrijkste ontwerpaspect in de toekomst. 

Het programma wordt begeleid door de heer Gerard Vos (Duurzaam gebouwd). Doordat bij elke lunchsessie andere 
deelnemers aanwezig zijn, zal de inhoud en uitkomst van het programma steeds vernieuwend en verrassend zijn. 
  

 

 Maandag 7 februari  

11.30-13.00 'Duurzaamheid wordt het belangrijkste ontwerpaspect in de toekomst (I)'  

   Prof. dr. ir. Andy van den Dobbelsteen (TU Delft)                                        
ing. Bert Lieverse (VMRG) 
ir. Joan Almekinders (NIO Architecten) 

 

      
  14.30-16.00 'Duurzame veiligheid van façades'   

 
ir. Otto Kettlitz (Kettlitz Gevel- en Dakadvies) 
dr. IJsbrand van Straalen (TNO) 

 

       

 Dinsdag 8 februari    

11.30-13.00 'Duurzaamheid wordt het belangrijkste ontwerpaspect in de toekomst (II)'    

    Dipl. ing. Marcel Bilow (TU Delft) 
ing. Bert Lieverse (VMRG) 
ir. Jamie van Lede (Origins Architecten) 

   

      
 14.30-16.00 'ENDIS: Integraal ontwerpen van duurzaam vastgoed in staal'    

 ir. Peter van Hoogmoed (Van Hoogmoed Architecten)   
     

 Woensdag 9 februari    

   09.00-13.00 Congres Greenbuild     
       

 14.00-16.00 'Bouwstenen van duurzaamheid en labelgekte' (Interactieve workshop)     
   ir. Pim Peters (IMd Raadgevende Ingenieurs)    

  prof. ir. Michiel Haas (Nibe)    
  ir. Ernstjan Cornelis (Atelier PRO)    
  ir. Peter Erdtsieck (moBius consult)    

     



 
 

 
 
 

 
 
 
 

2 
 

www.duurzaamheidspaviljoen.nl 
 

 

 

 Donderdag 10 februari    

11.30-13.00 'Duurzaamheid wordt het belangrijkste ontwerpaspect in de toekomst (III)'    

  Dipl. ing. Tillmann Klein (TU Delft)  
ing. Bert Lieverse (VMRG) 
ing. Paul de Roos (Frowijn de Roos Architecten) 

   

       
 14.30-16.00 3 Speed Sessions BREEAM NL    

  ir. Stefan van Uffelen (DGBC)    
       

 Vrijdag 11 februari    

 11.30-13.00 'Duurzaamheid wordt het belangrijkste ontwerpaspect in de toekomst (IV)'    
     

 

prof. dr. ing. Patrick Teuffel (TU Delft) 
ing. Bert Lieverse (VMRG) 
ir. Bob Custers (VOCUS architecten) 

   

       
 14.30-16.00 'Masterclass C2C' (Duurzaam gebouwd)    

       Roger Cox (Paulussen Advocaten N.V.)    
       

 Zaterdag 12 februari    

    geen contentprogramma    
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07-01-2011 
 
Het Duurzaamheidspaviljoen komt naar de Internationale BouwBeurs! 
 
Van maandag 7 februari tot en met zaterdag 12 februari 2011 staat het Duurzaamheidspaviljoen 
op de Internationale BouwBeurs in Utrecht. Tijdens de BouwBeurs zal het inhoudelijk 
programma van het Duurzaamheidspaviljoen in het teken staan van ‘Designers Delight’. Initiator 
Kingspan Duurzame Bouwsystemen zet wederom hoog in qua ambitieniveau om integrale 
duurzaamheid te implementeren in de gebouwde omgeving en moderne architectuur.  
 
Met ‘Designers Delight’ richt Kingspan zich op de bouwmeesters van de duurzame toekomst. 
Gedurende 5 dagen zal het Duurzaamheidspaviljoen dienst doen als platform voor kennisdeling 
en discussie tussen architecten en de Intellectual Partners van het paviljoen. Deze partners zijn; 
TU Delft Façade Research Group, DGBC, VMRG en Duurzaam Gebouwd. 
 
Experimentele en futuristische gevels zijn de basis voor kortstondig dagdromen tijdens de 
inspiratiesessies. Esthetische uitdagingen en multifunctionaliteit staan centraal tijdens de 
kennisuitwisseling vanuit de genoemde kennisinstituten jegens de leergierige architecten. 
Nieuwe technieken en inzichten moeten de architect weer de regisseur van de bouwkolom maken 
zodat duurzame architectuur op een integrale wijze kan worden geïmplementeerd. 
 
Er zullen iedere dag twee inspiratiesessies gehouden worden. De lunchsessie richt zich op 
actieve interactie met de architect en de (openbare) middagsessie staat in het teken van 
kennisdeling met de gehele bouwkolom. Op www.duurzaamheidspaviljoen.nl kunt u meer 
informatie vinden over het programma en de sprekers. Verder leest u daar ook meer over de 
duurzame en innovatieve participanten van het paviljoen zoals CRH, Nedzink, Euramax, Mosa, 
De Groot & Visser en IMd. 
 
Het Duurzaamheidspaviljoen is tijdens de BouwBeurs te vinden in Hal 1, standnummer 01.E044. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Léon van Maurik  
Tel: +31 (0) 344 675 250 
Fax:+31 (0) 344 675 251 
info@duurzaamheidspaviljoen.nl 
www.duurzaamheidspaviljoen.nl 
 
EINDE  
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 

1 
 

www.duurzaamheidspaviljoen.nl 
 

Persbericht 
 
      
 
 

20-01-2011 
 
Hergebruik van materialen ultieme vorm van duurzaamheid 
 
Op het moment dat het Duurzaamheidspaviljoen weer in volle glorie op de BouwBeurs te 
bewonderen is, is het alweer de vierde keer dat het paviljoen wordt ingezet binnen een jaar. Ook 
dit keer wordt hetzelfde ontwerp en dezelfde materialen hergebruikt om het paviljoen te bouwen. 
Hiermee wordt aangetoond dat hergebruik van materiaal en een goed ontwerp niet alleen een 
enorme financiële besparing oplevert maar ook in een lagere milieubelasting resulteert. 
 
Dat hergebruik van materiaal op dit moment in de schijnwerpers staat blijkt ook aan de opkomst 
van het Cradle to Cradle gedachtegoed. Volgens dit principe zou afval als voedsel moeten 
dienen, dus aan het eind van de levenscyclus van een gebouw moeten de materialen uit dat 
gebouw weer als grondstof dienen voor een nieuw bouwproject. Vrijdag 11 februari van 14.30 
tot 16.00 verzorgt Duurzaam Gebouwd op het Duurzaamheidspaviljoen een masterclass Cradle 
to Cradle. Deze masterclass staat onder leiding van Roger Cox. Roger Cox is onder andere 
initiator van Let’s Cradle, een initiatief dat de Cradle to Cradle filosofie in Nederland op de kaart 
heeft gezet. Via www.duurzaamheidspaviljoen.nl kunt u zich kosteloos registreren voor deze 
masterclass. 
 
Donderdag 10 februari houdt het Dutch Green Buidling Council (DGBC) op het 
Duurzaamheidspaviljoen drie presentaties over BREEAM. Deze drie presentaties zullen tussen 
14.30 en 16.00 gegeven worden door Stefan van Uffelen, directeur DGBC. Tijdens deze 
BREEAM Basics presentatie wordt u in het kort uitgelegd wat BREEAM-NL als 
beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen. Hierbij zal onder 
andere aandacht worden gegeven aan het certificeringsproces en de daarmee opgedane 
ervaringen nu de eerste projecten zijn afgerond. Deze presentaties zijn vrij toegankelijk. 
 
Voor meer informatie over deze presentaties en het overige contentprogramma op het 
Duurzaamheidspaviljoen tijdens de BouwBeurs kunt u terecht op 
www.duurzaamheidspaviljoen.nl.  
 
Het Duurzaamheidspaviljoen is tijdens de BouwBeurs te vinden in Hal 1, standnummer 01.E044. 



 
 

 
 
 

 
 
 
 

2 
 

www.duurzaamheidspaviljoen.nl 
 

 
 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Léon van Maurik  
Tel: +31 (0) 344 675 250 
Fax:+31 (0) 344 675 251 
info@duurzaamheidspaviljoen.nl 
www.duurzaamheidspaviljoen.nl 
 
EINDE  
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28-01-2011 
 
Duurzaamheid van invloed op het ontwerp proces vanaf dag 1 
 
Dat duurzaamheid niet meer weg te denken is uit het ontwerpproces is ondertussen algemeen 
bekend, echter dat om duurzaamheid goed aan te pakken er al vanaf dag 1 rekening mee moet 
worden gehouden is nog niet altijd bij iedereen even duidelijk. 
 
Duurzame veiligheid 
Duurzame veiligheid van gevels is moeilijk te creëren wanneer dit onderwerp als sluitpost wordt 
gedefinieerd. De markt vraagt echter wel steeds vaker om referentieperiodes van 50 jaar. Dat 
materiaalkeuzes hierin cruciaal zijn, spreekt voor zich. En dat hier in een vroeg stadium reeds 
over nagedacht moet worden, onderstreept ook de heer Kettlitz van Kettlitz Gevel- en 
Dakadvies. Samen met de heer Van Straalen van TNO zal hij uitleg geven over fouten die in het 
verleden zijn gemaakt op dit gebied en wat hiervan geleerd kan worden. De presentaties van 
Kettlitz en Van Straalen kunt u (kosteloos) bijwonen op maandag 7 februari tijdens de 
BouwBeurs vanaf 14.30 uur op het Duurzaamheidspaviljoen.  
 
ENDIS 
Hoe duurzaam een project is hangt af van het ontwerp, dat is logisch. Maar het is niet voor 
iedereen even helder hoe dit precies gerealiseerd kan worden. Om de bouwsector te laten zien 
wat er mogelijk is, hebben een aantal partijen de handen in een geslagen met als resultaat het ‘ 
ENDIS-concept’. ENDIS is een voorbeeldkantoor dat aantoont dat met staal uitstekend 
energieneutraal en duurzaam kan worden gebouwd. Natuurlijk is dit concept ook toepasbaar op 
andere gebouwtypen. Architect van het concept is Peter van Hoogmoed. Hij zal op dinsdag 8 
februari vanaf 14.30 op het Duurzaamheidspaviljoen het concept verder uit de doeken doen. 
 
Labelgekte 
Wanneer een gebouw is ontworpen in de duurzame gedachte, is ook achteraf niet altijd direct 
helder of de duurzaamheidsambities ook daadwerkelijk gerealiseerd werden. Duurzame 
gebouwen scoren soms tóch laag in een GreenCalc- of BREEAM-berekening. Soms ook is een 
gebouw wél duurzaam volgens het ene label, maar niet volgens het andere. Hoogste tijd om een 
eind te maken aan deze ‘labelgekte’, vinden IMd Raadgevende Ingenieurs, Atelier PRO, instituut 
NIBE en moBius consult. Om partijen meer bewust te maken van het probleem organiseren deze 
vier partijen op woensdag 9 februari op de workshop ‘Labelgekte en de bouwstenen van 
duurzaamheid’. Deze workshop zal beginnen om 14.00 op het Duurzaamheidspaviljoen. 
 
Voor meer informatie over deze presentaties en het complete contentprogramma van het 
Duurzaamheidspaviljoen tijdens de BouwBeurs kunt u terecht op 
www.duurzaamheidspaviljoen.nl. De bovengenoemde sessies zijn vrij toegankelijk. 
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Het Duurzaamheidspaviljoen is tijdens de BouwBeurs te vinden in Hal 1, standnummer 01.E044. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
 
Léon van Maurik  
Tel: +31 (0) 344 675 250 
Fax:+31 (0) 344 675 251 
info@duurzaamheidspaviljoen.nl 
www.duurzaamheidspaviljoen.nl 
 
EINDE  
 
 



Kingspan

Geïsoleerde Paneelsystemen april 2010

Duurzame Bouwsystemen



Kingspan Duurzame Bouwsystemen

Kingspan Duurzame Bouwsystemen is onderdeel van het in Ierland gevestigde en beursgenoteerde
Kingspan Group Plc. Kingspan is een mondiale speler in de toelevering van bouwmaterialen.
Kingspan laat zich typeren door marktleiderschap, bovengemiddelde resultaten, duurzaam onder-
nemen en een hoog tempo van product- en conceptinnovaties. 

Kingspan Duurzame Bouwsystemen is in de Benelux verantwoordelijk voor de marktontwikkeling
van geïsoleerde paneelsystemen ten behoeve van gevels, daken en vloeren. Metalen sandwich-
panelen en constructieve houten paneelsystemen (HSB) worden op grote schaal toegepast in
nagenoeg alle segmenten van de bouwsector. Kingspan streeft het hoogste ambitieniveau na 
met betrekking tot de strategische peilers: innovatie, duurzaamheid en brandveiligheid.

Meerwaarde ontstaat door innovatie en de ontwikkeling van slimmere bouwmethodes. 
De geïsoleerde paneelsystemen van Kingspan zijn prefab bouwcomponenten. De toepassing 
van geprefabriceerde bouwsystemen vertaalt zich in meerwaarde op het gebied van hoge 
isolatiewaardes, relatieve luchtdichtheid, kostenefficiënte en veilige montage, multidisciplinaire
benadering, optimale materialisatie en reductie van de ‘verborgen‘ bouwkosten (lees: bouwfouten
c.q. faalkosten).

Benchmark Façade Systems

Benchmark omvat een onuitputtelijk scala aan 
gevelafwerkingen waarmee de ontwerper zijn ‘one
of a kind’ signatuur kan plaatsen onder unieke,
esthetische creaties. De enorme ontwerpvrijheid
wordt gefaciliteerd door een ‘dragend’ gevelsysteem
bestaande uit geprefabriceerde paneelsystemen.
Het is de ambitie van Kingspan om een prominente
positie te verwerven in het absolute topsegment van
de geïntegreerde gevelsystemen. 

Benchmark Façade Systemen worden geïnstalleerd
door professionele gevelbouwers die zijn beoordeeld
op hun deskundigheid en organisatorische capacitei-
ten. Benchmark Façade Systemen zijn constructief
veilig en bestand tegen langdurige, natuurlijke 
veroudering. De gevelsystemen zijn uitvoerig getest
en de bewezen prestaties worden gegarandeerd.

EnviroCare Technical Services 

Een kwalitatief goed ontwerp komt tot stand op
basis van partnership. Een team van professionals
denkt graag met u mee en beantwoord prompt en
gedegen uw complexe vragen inzake constructieve
eigenschappen, esthetische gevelafwerkingen of bij-

voorbeeld brandveiligheid. Tevens kunnen zij u
voorzien van berekeningen, 3D-visualisaties, tech-
nische details en databladen. Wij reiken u uiteraard
graag oplossingen en concepten aan om het bouw-
proces nog verder te verduurzamen. Laat u advi-
seren door onze BREEAM-Experts, zodat ook uw
duurzaam gebouw naar een hoger niveau wordt
getild. Voor aanvullende informatie kunt u contact
opnemen door te bellen naar 0800-PANELEN of te
e-mailen naar techniek@kingspan.nl.

Duurzaamheid 

Bouwen met het oog gericht op de toekomst krijgt
een steeds hogere prioriteit. Niet alleen vanuit de
opdrachtgever en eindgebruiker, maar ook de
overheid neemt maatregelen om duurzaamheid te
stimuleren. Energiezuinigheid, het gebruik van
duurzame materialen en het stimuleren van het
gebruik van bijvoorbeeld zonne-energie staan hoog
op de publieke agenda. Doelstellingen uit het Kyoto-
protocol, Europese richtlijnen en ook convenanten
op gemeentelijk- en regionaal niveau stimuleren
het duurzaam bouwen.
Duurzaamheid is bij Kingspan, marktleider onder 
meer op het gebied van geïsoleerde dak- en gevel-



systemen, al jaren één van de 3 peilers binnen de
organisatie. Er wordt veel waarde gehecht aan het
aldoor ontwikkelen van duurzame producten,
systemen en concepten en er is continue aandacht
voor duurzaamheid in het productieproces. Zo
wordt productieafval gerecycled en krijgt men trai-
ning in de efficiënte omgang met water en elektri-
citeit. Duurzame productontwikkeling heeft er dan
ook toe geleid dat de producten van Kingspan
100% recyclebaar zijn. De producten omvatten
geen CFK’s of HCFK’s en hebben een laag GWP-
gehalte (Global Warming Potential).

Kenmerkend voor de                isolatiekern van
Kingspan is de unieke isolatiewaarde. Hiermee
kan, ten opzichte van bepaalde andere isolatie-
materialen, dunner cq slanker worden gebouwd.
Materiaalreductie, architectonische details, lichte-
re constructies en funderingen, meer netto 
verhuurbaar/verkoopbaar (vloer)oppervlak etc.
Om een gelijkwaardige isolatiewaarde van de  

isolatiekern te kunnen behalen, zal met
bijvoorbeeld minerale wol minstens 100% dikker
en zwaarder geïsoleerd moeten worden.

De               isolatiekern bestaat weliswaar niet uit
natuurlijke- of hergroeibare grondstoffen, maar de   

hedendaagse technieken maken het mogelijk om de
materialen op verantwoorde wijze te recyclen of
zelfs te hergebruiken. Het afval van isolatiemate-
riaal, dat ontstaat tijdens de productie, wordt door
middel van speciale technieken teruggebracht in
het productieproces. De bekledingsvarianten van de
isolatiekern bestaan onder andere uit staal, alumi-
nium en hout (HSB). 

De Benchmark Façade Systems zijn volledig demon-
tabel waardoor het makkelijk wordt gemaakt om 
de esthetische gevelafwerking na verloop van tijd,
indien gewenst, te verwisselen voor een ander 
design of uitstraling. Door deze systematiek kan het
gevelbepalende beeld van een gebouw een facelift
ondergaan zonder een ingrijpende renovatie en
ongewenste milieubelasting. 

De geïsoleerde paneelsystemen van Kingspan
Duurzame Bouwsystemen hebben een BREEAM A+
classificatie conform de ‘Green Guide for
Specification’. Kingspan Duurzame Bouwsystemen
participeert in duurzame initiatieven als Duurzame
Scholen, BREEAM-NL House, Dutch Hall, Duurzaam
Gebouwd, Belgian Sustainable Building Council,
Expert Groep EPG Netwerk, VMRG Taskforce Gevel
en de Dutch Green Building Council.

wen kantoren kenmerken zich door 2 aspecten;
zeer energiezuinig en CO2 emissievrij. Het is dan
ook de ambitie van TNT om het eerste post- en
expressbedrijf ter wereld te zijn dat emissievrij 
opereert. Het TNT Green Office, naar ontwerp 
van Architectenbureau Paul de Ruiter, wordt in
Hoofddorp gerealiseerd en zal naar verwachting in
2010 worden opgeleverd. In het ontwerp van het
kantoorgebouw is op alle fronten rekening gehou-
den met de bijdrage aan de duurzaamheidseisen. 
In dit kader worden ook de toegepaste materialen
stuk voor stuk tegen het licht gehouden. De zoek-
tocht naar een geschikt gevelsysteem dat zowel
esthetisch het gewenste effect behaald als ook aan
de strenge duurzaamheidseisen voldoet heeft uit-
eindelijk geleid tot de integratie van het Optimo
Facade systeem met Ecosafe isolatiekern. In tegen-
stelling tot andere onderzochte opties, zoals een
aluminium vliesgevel, kan door de toepassing van
dit gevelmateriaal de beoogde duurzaamheidsscore
van GreenCalc+ en LEED-platinum worden behaald
zonder het oogstrelende ontwerp te kort te doen.

Case Studies TNT Green Office – Hoofddorp, Nederland

Het TNT Green Office zal het eerste kantoorge-
bouw in Nederland zijn dat gerealiseerd is met een
GreenCalc+ puntenscore van minimaal 1000 en
een Leed Platium certificaat. De ambitie van TNT
Real Estate is hoog. De heer Flip Verwaaijen,
Directeur TNT Real Estate,  heeft veelvuldig uitge-
legd dat de organisatie minder, maar wel goede, 
duurzame vierkante meters wil. De nieuw te bou-



van materialen, technieken en bouwmethoden 
hetgeen geresulteerd heeft in de bouw van een
pand waarin zowel woon- als kantoorfuncties zijn
verenigd. Het gebouw wordt opengesteld voor
bezoek van particulieren en bedrijven om kennis
te maken met duurzaam bouwen in de praktijk. Zo
zal er uitleg worden gegeven over de energiebe-
sparingen die worden behaald en welke toegepaste
materialen en -technieken dit mogelijk hebben
gemaakt. Een van de materialen die bijdragen aan
het duurzame karakter van het Icar project zijn de
Kingspan geïsoleerde houtskeletbouwelementen
(TEK® Building Systems). Deze structurele hout-
skeletbouwelementen worden toegepast in de
gevel om zo een goed geïsoleerde en luchtdichte
gevel te creëren met een hoog duurzaamheids-
gehalte. Het Icar project, naar ontwerp van
Architectenbureau Joosen-Verbraeken, zal na
oplevering in 2010 door de architect zelf bewoond
gaan worden.

Icar – Grobbendonk, België

Het Icar concept dankt haar bestaan aan het
groeiende bewustzijn om over te schakelen van
fossiele brandstoffen naar alternatieve energie-
bronnen. Een groep van deskundigen is op zoek
gegaan naar de mogelijkheden binnen het aanbod

Kingspan Lighthouse – Watford, United
Kingdom

Het Kingspan Lighthouse concept is tot stand
gekomen uit het idee dat duurzaam bouwen meer
is dan alleen het combineren van losse producten.
Belangrijk is dat het geheel klopt. Zo ontstaat 
een huis dat CO2-neutraal is, nauwelijks energie
verbruikt, kosteneffectief gerealiseerd wordt én
(last but not-least) prettig is om in te wonen. 
Bij de constructie van het Kingspan Lighthouse
komen veel zaken samen en is er speciale aan-
dacht aan de zonoriëntatie om zoveel mogelijk
effect te hebben van de zon- en schaduwwerking.
Er is gebruik gemaakt van het Kingspan TEK®

Building System voor gevels en daken om een
hoge luchtdichtheid en isolatiewaarde te genere-
ren. Het Lighthouse voorziet in toepassingen voor
het opwekken van zonne-energie en het opvangen
én hergebruiken van regen- en grijswater. Voor
aanvullende verwarming is een automatische
houtkachel aangebracht. De enige rekening die
binnenkomt, is voor de kosten van de brandstof
voor deze kachel. De verwarmingskosten bedragen
circa € 33,- per jaar. Verder zorgt passieve ventila-
tie voor voldoende frisse lucht en een prettig
binnenklimaat.



Solar Prism - CO2-neutraal renovatie concept

Solar Prism, ontwikkeld door Velux in samenwer-
king met Kingspan Duurzame Bouwsystemen, is de
oplossing voor duurzame woningrenovatie. In dit
concept wordt slim gebruik gemaakt van nieuw
gecreëerde ruimte op het platte of hellende dak.
Deze ruimte wordt gebruikt voor duurzame ener-
gie-oplossingen die bij een renovatie niet ten koste
gaan van bestaande woonruimte. De toegepaste
duurzame energiesystemen zoals PV-panelen en
een zonneboiler, dragen aanzienlijk bij aan het
reduceren van de CO2-voetafdruk van de woning.
Verder vindt er extra toetreding van daglicht plaats
en vergroot het de ventilatiemogelijkheden van het
pand. Het Solar Prism systeem is een prefab-con-
cept waarbij de schil van deze unit fabrieksmatig is
vervaardigd van geisoleerde HSB sandwichpanelen

van Kingspan TEK® waardoor het in zijn geheel in
één keer kan worden geplaatst. Door deze prefab-
methodiek wordt de overlast van de dakrenovatie
tot een minimum beperkt. Solar Prism is dus de
ideale oplossing voor een snelle en duurzame
renovatie van een plat- of hellend dak dat ook nog
eens slim gebruik maakt van nieuw gewonnen
ruimte.

G.Park Blue Planet Chatterley Valley, 
United Kingdom

In het Engelse North Staffordshire is een nieuw
distributiecentrum verrezen; het G.Park Blue
Planet nabij Chatterley Valley. Dit gebouw heeft
als eerste een BREEAM Outstanding certificaat
behaald. Het project van projectontwikkelaar
Gazeley is opgezet, ontworpen en gebouwd om
het groenste logistieke centrum ter wereld te wor-
den. Dit is mede gelukt door de integratie van de
innovatieve- en energie-efficiënte sandwichpaneel-
systemen van Kingspan. Zonne-energie is hierbij  

een belangrijke voedingsbron voor de zonneboiler
aangevuld met  fotovoltaïsche zonnepanelen en de
EnergiPanel sandwichpanelen die op de zuidelijke
gevel zijn toegepast. Dit slimme solar-sandwich-
paneel levert een aanzienlijke bijdrage aan de 
verwarming van het pand. Verder is er een elektri-
citeits- en verwarmingscentrale geïnstalleerd die
op biomassa draait. Uiteraard wordt ook regenwa-
ter opgevangen en opgeslagen voor hergebruik in
toiletten in de kantoren. Er is berekend dat, op dit
in totaal meer dan 35.000 m2 grote project, jaar-
lijks € 350.000 aan kosten bespaard worden door
de toepassing van duurzame oplossingen.

Foto gebruikt met toestemming van Gazeley
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Kingspan doet meer

Kingspan heeft het ontwikkelen van nieuwe produc-
ten voor de duurzame markt hoog in het vaandel
staan. Het Kingspan EnergiPanel is één voorbeeld
van een productontwikkeling op het gebied van
duurzaam bouwen. Door de inzet van dit slimme
product wordt zonnewarmte opgevangen en naar
behoefte het gebouw ingevoerd. Hierdoor kan tot
wel 20% op de verwarmingskosten worden
bespaard, zelfs in gematigde klimaten. Zo is het
mogelijk om kosteneffectief een bijdrage te leve-
ren aan het duurzame profiel van een gebouw. 

Kingspan biedt meer oplossingen voor duurzaam
bouwen. Zonneboilers, PV-panelen, concepten
voor regenwateropvang, grijswatersystemen en
resolschuim isolatieplaten met DuboKeur voor tra- 

ditionele bouwmethoden behoren hiertoe. Tevens
biedt Kingspan een constructieve paneeloplossing
voor groendaken; Envirodek. Deze groendaken
kunnen de kwaliteit van het lokale leefmilieu sterk
verbeteren door waterbuffering, CO2-reductie en
fijnstofbinding.

Doordat al deze inspanningen niet onopgemerkt
zijn gebleven, heeft voormalig vicepresident van
de VS en klimaatveranderingactivist Al Gore, een
belang van 12% in Kingspan genomen. Met zijn
investeringsmaatschappij Generation Investment
Management richt Gore zich op ‘groene’ bedrijven,
die duurzaam ondernemen en tegelijkertijd op
hoog niveau presteren en winstgevend zijn. Zijn
investering betekent een enorme impuls voor
Kingspan, dat haar reputatie als duurzame onder-
neming in één klap bevestigd ziet.
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