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totaalevenement voor woningbouw, 
utiliteitsbouw en openbare ruimte

integraal bouwen
Duurzaamheid en integraal bouwen waren dé actuele thema’s 
op Building Holland. Aan het thema integraal bouwen werd dan 
ook een volledig afgewerkt en functionerend gebouw gewijd. Om 
de huidige economische situatie het hoofd te kunnen bieden is 
integrale samenwerking noodzakelijk. De vernieuwingsslag in de 
bouw als gevolg van de crisis vormt de basis voor het realiseren  
van een kwalitatief, duurzame en energieneutrale bebouwde om-
geving. Om deze samenwerking vorm te geven presenteerden alle 
partijen die betrokken zijn bij het ontwerp- en uitvoeringsproces in 
de bouwsector op diverse ‘themapleinen’ innovatieve oplossingen 
op hun vakgebied. 

themapleinen
Uit de gegevens van de bezoekersregistratie bleek dat ruim 70 
procent van de bezoekers eind- of medebeslisser is als het gaat om 
investeringen of aanschaf van producten. Op de gespecialiseerde 

vakbeurs waren vier actuele themapleinen ingericht. In een uit-
gebreid lezingenprogramma, workshops en debatten werd onder 
andere ingegaan op thema’s als ‘Nederland Bouwt Anders’, ‘Hoe 
gaat de Nederlands bouw om met de crisis’ en ‘Stadsinrichting 
en mobiliteit’. Op het themaplein ‘Integraal Bouwen’ toonden 
leveranciers de voordelen van dit bouwconcept. In de Urban Design 
hal werd op het themaplein ‘Groen en de Stad’ vooral aandacht 
besteed aan het belang van ‘groen’ in de openbare ruimte. Het 
themaplein ‘Veiligheid’ bracht onderwerpen als (brand) veiligheid 
en beveiliging onder de aandacht. In het SVE-paviljoen toonden 
leveranciers en fabrikanten van duurzame, gezonde en zelfs 
gezondheidsbevorderende bouwproducten, diensten en installaties 
hun producten en expertise. ‘Groen transport’ en aandacht voor 
duurzaam vervoer kreeg aandacht in het paviljoen ‘Bouw & Logis-
tiek’. In het ‘Duurzaamheidspaviljoen’ presenteerden meer dan  
30 bedrijven de meest innovatieve en duurzame bouwsystemen 
voor gevels, daken en vloeren.

Van 13 tot en met 15 april 2010 vond in Amsterdam RAI 
hét totaalevenement voor woningbouw, utiliteitsbouw 
en openbare ruimte, Building Holland, plaats. Tijdens 
de officiële opening door Rijksbouwmeester Liesbeth 
van der Pol, benadrukte zij dat Nederland anders moet 
gaan bouwen. “Tot nu toe is er veel te veel overgelaten 
aan de markt en regionale overheden. Dit heeft geleid 
tot weinig vooruitgang en ‘verrommeling’”, aldus Van der 
Pol. De tweejaarlijks terugkerende beurs, georganiseerd 
door Amsterdam RAI onder auspiciën van de NVTB 
en de Vereniging Straatmeubilair, richt zich vooral op 
opdrachtgevers, architecten, bouwers en adviseurs die 
betrokken zijn bij duurzaam en integraal bouwen en 
productinnovaties. Daarnaast is de beurs ook bedoeld 
voor facilitymanagers, installateurs en ingenieurs. 

energie & milieu en bouwen aan de toekomst
nr. 2 - 201036



duurzaamheidspaviljoen
Het Duurzaamheidspaviljoen, een initiatief van Kingspan Duur-
zame Bouwsystemen, marktleider op het gebied van onder meer 
volledig recyclebare geïsoleerde dak- en gevelsystemen, werd 
drukbezocht. De bezoeker kon zich door vele vooraanstaande 
bedrijven laten informeren over aspecten op het gebied van licht-, 
integraal-, industrieel- en ‘future proof’ bouwen, waaronder 
prefabricage, IFD, luchtdichtheid en integraal ontwerpen. Met 
name architecten, aannemers en opdrachtgevers werden in het 
Duurzaamheidspaviljoen wegwijs gemaakt in het denkproces en  
de praktijk van duurzaamheid en duurzaam bouwen. Zij lieten  
zich op de verdiepingsvloer middels interessante presentaties, 
workshops en seminars van sprekers van toonaangevende ken-
niscentra, brancheorganisaties en universiteiten informeren. De 
nadruk lag op de ontwerpfase; het moment dat keuzes worden 
gemaakt op het gebied van concepten en materialen. 

duurzame bouwsystemen 
Hoofdsponsor Kingspan leidde de bezoekers over 200 vierkante 
meter vloeroppervlak door een aantal ‘groene’ deelprocessen heen, 
in de vorm van tentoongestelde bouwsystemen, met als doel hen 
wegwijs te maken in duurzaamheid en duurzaam bouwen. Léon 
van Maurik, Marketing manager Benelux: “Bij Kingspan staat het 
ontwikkelen van innovatieve, duurzame producten hoog in het 
vaandel. Wij bieden vele oplossingen voor duurzaam bouwen, 
waaronder onze duurzame dak– en gevelsystemen, zonneboilers, 
PV-panelen, grijswatersystemenen constructieve paneeloplossingen 
voor groendaken. Met het Duurzaamheidspaviljoen benadrukken  
wij het belang van een duurzame, integrale aanpak. De 
exposanten tonen hier hun noviteiten en hechten groot belang 
aan samenwerking met opdrachtgever, ontwerper en bouwer 
om duurzame, economische hoogwaardige projecten sneller te 
kunnen realiseren.” Frank Donkers, Managing Director, Kingspan 
Duurzame Bouwsystemen: “Deze editie van Building Holland is 
getransformeerd tot het beoogde platform dat bouwprofessionals 
op een effectieve en intelligente wijze kennis laat nemen van 
duurzaamheid, innovatie en succesvolle samenwerkingsconcepten. 
Kingspan Duurzame Bouwsystemen en haar participanten van 
het Duurzaamheidspaviljoen kijken met tevredenheid terug op 
deze bouwmanifestatie die het niveau van een traditionele beurs 
ontstegen is.” 

www.buildingholland.nl

‘Met name architecten, aannemers 
en opdrachtgevers werden in het 

Duurzaamheidspaviljoen wegwijs 
gemaakt in het denkproces en de praktijk 
van duurzaamheid en duurzaam bouwen’
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dak– en afdichtingstechnieken 
Een van de exposanten op het Duurzaamheidspaviljoen was 
Icopal, Europa’s toonaangevende producent van producten voor 
de bescherming en afdichting van bouwconstructies, met name 
dakbedekking en waterdichte membranen. Bram Kranenburg, 
technical manager bij Icopal: “Wij zijn altijd op zoek naar duurzame 
oplossingen voor dakbedekkingsystemen. Als bedrijf willen we 
producten ontwikkelen die zorgen voor een vermindering van het 
energieverbruik en de belasting van het milieu. Zo transporteren 
we bijvoorbeeld onze belangrijkste grondstof bitumen grotendeels 
per schip, wat het aantal transporten sterk naar beneden brengt 
en minder milieubelastend is. Ook biedt Icopal een assortiment 
dakbedekkingsmaterialen welke geproduceerd worden uit ge-
recycled bitumen. We noemen dit proces BiELSo (Bitumen End of 
Life Solutions).” In het paviljoen presenteerde Icopal de toepassing 
van Noxite®, een van hun laatste ontwikkelingen binnen de Eco-
Activ® range. Kranenburg: “Het aantal vierkante meter platte daken 
groeit. In Nederland is zo’n 350 miljoen vierkante meter plat dak! 
Deze daken kunnen o.a. gebruikt worden voor luchtzuivering 
en energiewinning. Met Noxite® als intelligente afwerking van 
het duurzame Eco-Activ® membraan worden onder invloed van 
zonlicht vervuilende stoffen (o.a. NOx) afgebroken. NOx wordt 
omgezet in wateroplosbare bijproducten, die door de regen 
weggespoeld worden, zonder verdere schade aan het milieu. Het 
luchtreinigende effect dat hierdoor ontstaat, blijft gedurende de 
gehele levensduur van het membraan bestaan.” Een voorbeeld 
van toepassing van Noxite® is het dak op het Transview gebouw op 
Schiphol waar samen met TNO gemeten wordt hoeveel NOx wordt 
omgezet. Vooral in gebieden waar de luchtvervuiling in de vorm 
van NOx, VOC en andere (fotochemische) smogfactoren, hoog is 
wordt Noxite® ingezet.

www.buildingholland.nl

De eerstvolgende editie van het tweejaarlijkse vakeve-
nement Building Holland staat op het programma voor 
17 tot en met 19 april 2012 in Amsterdam RAI.«
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gevelbekleding 
Voor Sorba, gespecialiseerd in bekledingsmaterialen en gevel-
systemen, is duurzaamheid een belangrijke factor. In het 
Duurzaamheidspaviljoen presenteerde Sorba de bijzonder 
duurzame en ongekende mogelijkheden van de gevelbekleding 
van ALPOLIC. Jan Kosters, managing director bij Sorba shaping 
architecture: “ALPOLIC is een zeer homogeen spanningsvrij 
composietmateriaal van Mitsubishi Chemicals uit Japan. Het 
materiaal bestaat uit 2 lagen van 0,5 mm aluminium met 
daartussen een harde onbrandbare kern, afgewerkt met een 
meerlaagse LUMIFLON-coating. Deze coating is in alle kleuren  
aan te brengen en is tevens UV bestendig.” Doordat bij de 
verwerking van dit materiaal geen extra spanningen ontstaan, 
kunnen grote panelen met hoge vlakheid worden gemaakt. Op 
de machine van Sorba Projects kunnen panelen met een lengte 
van 4.8 meter worden geproduceerd. Een bijzonder voorbeeld 
van toepassing van gebogen en geperforeerde RVS ALPOLIC 
sandwichpanelen is het nieuwe gebouw van Amsterdam RAI, het 
‘Elicium’. De RVS panelen tegen de gevel geven het gebouw in 
combinatie met de glazen klimaatgevel een bijzonder krachtige 
uitstraling.

groenregeling 
Financiering van duurzaam vastgoed in de utiliteitsbouw, wo-
ningbouw en renovatieprojecten wordt gestimuleerd door de, 
door de overheid in het leven geroepen, Regeling Groenprojec-
ten. Ton van Erp, directeur financieringen Fortis Groenbank: 
“Projecten die voldoen aan de criteria van de groenregeling 
komen in aanmerking voor een groene financiering. De rente 

van een groene financiering is doorgaans 1 procent lager dan 
de rente die normaal in rekening zou worden gebracht. Dit is 
mogelijk omdat particulieren die groen sparen of beleggen 
genoegen nemen met een lager rendement, maar die daarvoor 
wel fiscaal gecompenseerd worden. Het bedrijfsleven en de 
overheden zullen in de toekomst miljarden investeren in milieu 
en natuur, duurzame energie opwekking en energiebesparende 
maatregelen.”Fortis Groenbank is méér dan een financier; het 
verbindt partijen en benadert opdrachtgevers proactief. Een van 
de projecten waaraan de Groenbank een groene lening heeft 
verstrekt is voor de aanleg van het natuurgebied bij Meerstad, 
aan de oostkant van Groningen. Tot 2020 worden er in Meerstad 
10.000 nieuwbouwwoningen gebouwd bij een natuurgebied 
van ruim 1.250 hectare met daarin een meer van 600 hectare. 
Verder bestaat Meerstad uit bedrijven, recreatie, waterbeheer en 
landbouw. Van Erp: “Bij dit unieke project komen alle aspecten 
van wonen, werken en natuur samen.”

Ton van Erp, Fortis Groenbank 
boven Meerstad Groningen
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duurzame gevelrenovatie 
De Groot & Visser uit Gorinchem is in 30 jaar uitgegroeid tot een van  
de grootste gevelleveranciers in Nederland. In het Duurzaamheids-
paviljoen presenteerde het bedrijf een nieuw gevelrenovatieconcept 
met een groene visie: Groenoveren. Anco Bakker, adjunct-directeur 
Techniek: “Deze unieke gevelrenovatieformule resulteert in een opti-
maal gebouwbeheer, een schoon binnenklimaat, duurzaamheid 
en energie- en kostenbesparing voor bestaande gebouwen. Door in 
de zomer zonnewarmte zoveel mogelijk te weren en in de winter 
zoveel mogelijk binnen te halen, wordt het comfort in bestaande 
gebouwen aanzienlijk verbeterd.” Groenoveren heeft de Trias Ener-
getica als uitgangspunt genomen. Er wordt gebruik gemaakt van 
één of meerdere producten. Afhankelijk van de situatie wordt, na 
een uitgebreid voorbereidingstraject, bekeken op welke wijze de 
milieuvriendelijke en kostenbesparende groene renovatie plaats- 
vindt. Dit kan variëren van geïsoleerde kozijnen, gevelisolatie, 
ventilatie met warmteterugwinning, zonwering, HR++-glas of solar 
plaatsen als glas in de gevel of als gevelbedekking. Bakker:”Wij 
benaderen actief opdrachtgevers en woningcorporaties en proberen 
in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken te zijn in de ontwerpfase, 
zodat onze duurzame systemen geïntegreerd kunnen worden op-
genomen.” De Groot & Visser is een partij die esthetiek, techniek, 
vakmanschap en functionaliteit tot een sterke eenheid kan smeden. 

modulair renovatieconcept 
Gebouwen verbruiken wereldwijd ongeveer 40 procent van alle 
opgewekte energie. Om de uitstoot van CO

2
 wereldwijd te reduceren, 

is het belangrijk het totale energiegebruik van de bestaande ge-
bouwvoorraad terug te dringen. Om deze uitdaging aan te gaan 
zonder in te leveren op onze comfortabele levensstijl, heeft de VELUX 
Groep een nieuw duurzaam, modulair renovatieconcept ontwikkeld, 
volgens de principes van Actief Huis. Met de Solar Prism kunnen 
bestaande gebouwen met een plat of flauw hellend dak op een 
duurzame manier worden gerenoveerd. 

Solar Prism is het resultaat van gezamenlijke duurzame inspan-
ningen van een aantal marktpartijen, waaronder de VELUX Groep, 
die verschillende technologieën zoals VELUX dakramen, het VELUX 
Solar systeem, PV cellen, een warmte terugwininstallatie en een 
warmtepomp combineert. “De Solar Prism bestaat uit drie hoofd-
elementen. Oppervlakken die zonne-energie opwekken, technologie 
voor energie- en klimaatbeheersing en het prisma als interface. Deze 
combinatie vormt de basis om optimaal duurzaam te renoveren en 
een bouwontwerp te realiseren waarin de behoefte aan daglicht, 
warmtebeheersing en ventilatie met elkaar in evenwicht zijn,” aldus 
Harold van den Koedijk, Channel Manager Duurzame Toepassingen 
van VELUX Nederland bv. In het Duurzaamheidspaviljoen werd het 
concept voor het eerst in Nederland gepresenteerd. Met geïnteres-
seerde marktpartijen is VELUX Nederland bv momenteel in gesprek. 
Indien uw interesse is gewekt, kunt u zich voor een pilot project 
aanmelden via info@velux.nl.

ecologische dakbanen 
DERBIGUM is in Europa gekend als marktleider van hoogwaardige 
kwalitatieve producten gespecialiseerd in producten en diensten 
voor duurzaam bouwen en energiebeheer. Het bedrijf heeft sinds 
1998 het ISO 14001 certificaat en heeft sinds medio vorig jaar ook 
de milieucertificaten ISO 14040 en ISO 14044, wat in de branche als 
uniek mag worden genoemd. Het bedrijf heeft Ecobilan, de Europese 
zuster organisatie van PriceWaterhouse Coopers, de gehele LCA van 
haar producten in kaart laten brengen, inclusief het recycling proces 
wat reeds sinds 1999 operationeel is en per jaar zo’n 4.500 tot 5.000 
ton snijmateriaal en sloopdaken recycled.
Zonder beperking van de levensduur van Derbigum dakbanen (35 
jr+) worden nu ook toplagen in de markt gebracht met hierin een 
aanzienlijk gedeelte 100 procent door Derbigum zelf gerecycled 
materiaal. Het bedrijf presenteerde tijdens Building Holland 
ecologische dakbanen met zonnepanelen. Het afweerschild tegen 
warmte, DERBIBRITE NT, maakt deel uit van het ecologisch NT-
productengamma (Nieuwe Technologie) van Derbigum. De Derbigum 
NT toplaag binnen dit assortiment levert een energiebesparing op 
van 28 procent en stoot 30 procent minder CO

2
 uit dan reguliere 

dakbanen. Ben Sengers, Directeur DERBIGUM Nederland: “De lange 
levensduur van een Derbigum-dak, en specifiek het Derbibrite NT 
product in combinatie met zijn milieuvriendelijke eigenschappen (o.a. 
herwinning regenwater, 100 procent recycleerbaar) zorgt ervoor dat 
onze persoonlijke ecologische voetafdruk wordt beperkt!” Het product 
houdt de binnentemperatuur lager en vermindert de behoefte aan 
energieverslindende airconditioningsystemen, dankzij weerkaatsing 
van de zonnestralen (tot 76 procent reflectie van het zonlicht).

positief
Beursmanager Robert Johnson van Amsterdam RAI blikt tevreden 
terug: “De eerste editie van het nieuwe concept Building Holland 
waarin BouwRAI, Urban Design en Gebouwtechniek ondergebracht 
zijn is positief ontvangen.” Het complete aanbod van exposanten, 
het veelzijdige programma en de innovaties trokken in totaal 9.000 
bezoekers naar Amsterdam RAI. Door de exposanten werd goed 
zaken gedaan omdat veel bezoekers echte beslissers waren. “Dat 
het evenement succesvol verlopen is, is terug te zien in het aantal 
herboekingen voor Building Holland 2012. De basis is gelegd voor 
verdieping van het concept Building Holland in 2012. Wellicht met 
meer aandacht voor innovaties en oplossingen uit het buitenland.” 

www.buildingholland.nl

Solar Prism
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De Building Holland Award is een tweejaarlijkse prijs 
voor de meest innovatieve concepten in de bouw. 
Een onafhankelijke jury, onder leiding van van Mick 
Eekhout (Hoogleraar Productontwikkeling TU Delft en 
directeur Octatube Space Structures bv), heeft alle 
inzendingen voor de Building Holland Award 2010 voor 
de categorieën BouwRAI, Gebouwtechniek en Urban 
Design beoordeeld. Aan het eind van de openingsdag 
van Building Holland werden op feestelijke wijze de 
winnaars van deze prestigieuze prijs bekend gemaakt 
door Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland 
en van het Comité van Aanbeveling Building Holland. 
Uit de vele genomineerden kwam in de categorie 
BouwRAI de mobiele en multifunctionele unit Hubbel 
van BUKO Bouwsystemen bv als winnaar naar voren. In 
de categorie Gebouwtechniek werd de prijs toegekend 
aan de EnergieBesparingsMonitor en klokthermostaat 
Marvin van KiesGroenLicht bv. En in de categorie Urban 
Design ging de prijs naar de interactieve voetbalmuur 
Sutu van Yalp bv.«
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Elco Brinkman overhandigt de award aan KiesGroenLicht bv

energiemonitor ‘Marvin’ van KiesGroenLicht bv

interactieve voetbalmuur Sutu van Yalp bv

mobiele en multifunctionele unit Hubbel van BUKO Bouwsystemen bv

foto: Anne Reinke
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