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George Westgeest, directeur Elshof Metaaldak

“Mooi eindresultaat door goed
overleg en perfecte voorbereiding”
‘Er moet nog even zink op’. Dit hoor je volgens directeur
George Westgeest van zinkmeester Elshof Metaaldak uit Olst
regelmatig in de bouwwereld. Daarom is hij blij als er genoeg
tijd en aandacht kan worden besteed aan het verwerken van
zink op dak of gevel. “Omdat dit de kwaliteit en de esthetiek ten
goede komt”, benadrukt hij. Voor dit chique woonhuis landelijk
gelegen aan het water in Roelofarendsveen heeft hij alle
ruimte en tijd gekregen voor een topresultaat: een harmonieus
lijnenspel van verticale planken red cederhout, strakke stroken
NedZink NOIR, antracietkleurige baksteen, wit gestucte muren
en donkere kozijnen. Samen met architect ENZO Architectuur &
Interieur uit Burgerveen koos Elshof voor het donkere NedZink
NOIR als gevel- én dakbekleding in verticaal felssysteem.
Directeur Westgeest: “Met uitzondering van de kopse kanten
is de nieuwbouwwoning helemaal omkleed met NedZink
NOIR. Ook de stalen dakcontouren hebben we bezet met zink.
Hierdoor is het constructiegewicht lager
uitgevallen. Wij profileren zelf de felsbanen
en maken eigenhandig het zetwerk.
Hierdoor kunnen we de vlakken netjes
verdelen en is alles exact in proportie. Door
goed overleg en perfecte voorbereiding zijn
alle betrokken partijen super tevreden met
dit mooie eindresultaat.”
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Zinken boekspuwers houden Middelburgse bibliotheek droog
Zinkmeester Jobse Leidekker- en Restauratiebedrijf heeft zijn domicilie in het Zeeuwse Middelburg. In 2015 gaf het bedrijf in haar eigen stad haar visitekaartje af door het
vakkundig vernieuwen van het dak van de bibliotheek met verticale fels NedZink NOVA. De bestaande dakranden en dakopbouwen bestonden uit aluminiumbekledingen
met een coatinglaag. Daarnaast waren bij de verbindingen kokerprofielen geschroefd met rubberen afdichtingen. Deze profielen zijn gaan lekken en raakten erg vervuild.
Hierdoor ontstonden lekkages. Bovendien was de afwatering uitgevoerd zonder gootconstructies. “In mei 2015 zijn we gestart om deze beplatingen te vervangen
door NedZink NOVA in staande fels met een gootconstructie”, vertelt bedrijfsleider Robert de Hamer van Jobse. “Op de stalen draagconstructie hebben we gelijktijdig
tengels aangebracht van WBP-beplating en een dampopen waterdichte folie. De goten kregen verzinkte stalen strippen die vervolgens werden bekleed met vuren regels.
Over de gootconstructie en de opbouwen kwam een ventilerende constructie van houten latten. Het geheel is bekleed
met NedZink NOVA. Een leuk detail zijn de afvoeren van zinken boekspuwers. Wij zijn dan ook trots dat we dit tijdloze
project in onze thuishaven hebben mogen realiseren.”

Zinkleverancier Erwin Rathmer, vestigingsleider Vihamij Lichtenvoorde

“Zink is een mooi en duurzaam
natuurproduct”
“Zink is een mooi en duurzaam natuurproduct dat we vooral leveren voor dakgoten en dergelijke. Maar
soms bezorgen we zink ook voor gevelbekleding”, vertelt Erwin Rathmer, vestigingsleider van de Vihamij vestiging Lichtenvoorde. Technische groothandel Vihamij telt 38 vestigingen in Nederland. Het
Gelderse filiaal van Erwin heeft NedZink NOVA COMPOSITE geleverd aan zinkverwerker en plaatsgenoot
Aannemersbedrijf Paashuis. Paashuis heeft het NedZink NOVA COMPOSITE vervolgens in brede,
verticale banen strak op de gevel van een stijlvolle woningaanbouw aangebracht. “Voor de aanbouw
van de moderne woning in Lichtenvoorde koos Paashuis expliciet voor NedZink NOVA COMPOSITE.
Dit vanwege het mooie patina, zijn stevigheid en de plooibaarheid”, verduidelijkt Erwin. “Mede door
het snelle en deskundige advies van NedZink hebben we het zinkproduct binnen enkele dagen voor de
aannemer kunnen regelen.”

Architect
Marcel Klomp

“NedZink
NOIR,
rust en
contrast”
Mensen die hun levenseinde naderen, kunnen deze
laatste fase doorbrengen
in Hospice Kajan in Hilversum. In deze monumentale
villa uit 1928 gelegen in het
groen is het mogelijk om in
alle rust afscheid te nemen
van het leven en van familie
en dierbaren. De hospice
is onlangs gerenoveerd en
aan de achterzijde uitgebreid met een dakopbouw
(multifunctionele ruimte)
en een aanbouw (uitbreiding bestaande woonkamer). “Het bijzondere is dat
beide bouwblokken aan de
buitenzijde zijn bekleed met
horizontale felsbanen NedZink NOIR”, vertelt architect
Marcel Klomp van Klomp
Architecten BNA uit Houten. Hij heeft hierbij nauw
samengewerkt met Bouwbedrijf Elberse uit Houten en de Nieuwegeinse zinkverwerker Installatiebedrijf Ron
Missler. “Omdat in de hospice een kwetsbare groep woont, is het belangrijk om een vredige en rustige sfeer
te creëren. En juist de mooie donkere matte kleur van NedZink NOIR is hiervoor uitermate geschikt. Het
natuurlijke materiaal overheerst niet en zorgt voor een harmonieus contrast met de bestaande materialen
van het monumentale pand en de groene omgeving van de locatie.”

Architect Jeroen Blok

Zinkmeester Jack Bax

Deze prachtige villa aan de rand van Gouda heeft een complete metamorfose ondergaan. Het sobere jaren zestig jasje is
afgeschud en vervangen door een moderne, goed geoutilleerde levensloopbestendige woning met futuristische look en feel.
Architect Jeroen Blok van Blokvorm Architectuur uit Gouda heeft volop gebruik gemaakt van de aanwezige vormen en hier
nieuwe lijnen in beton en staal aan toegevoegd. Bij het renovatieontwerp heeft hij bewust gekozen voor natuurlijke materialen
en de afwisseling van strak en organisch zodat de woning volledig harmonieert met haar groene omgeving. Zo zijn onder
andere losanges NedZink NOVA toegepast als beeldbepalend element, benadrukt architect Blok. “Het NedZink NOVA zorgt
door zijn patinakleur niet alleen voor een mooie overgang tussen het metselwerk en het strakke stucwerk. Ook de losanges
zelf geven via hun textuur het idee van een mooie kleurige schubachtige ‘huid’. Interessanter en afwisselender dan gewoon
stucwerk, omdat de zinklosanges op een gebogen muur zijn gemonteerd en je daardoor een mooie schaduwwerking krijgt.
De wens van de bewoners is een onderhoudsarme woning. Daarom heb ik lang gezocht naar het meest geschikte materiaal.
Mijn keuze voor NedZink NOVA bleek een schot in de roos.”

Directeur Jack Bax van zinkmeester Bax Koper- en Zinkspecialist uit Bergeijk is
met recht trots op zijn vakwerk. Verticale felsbanen NedZink NOVA staan strak
in het gelid op het imposante en stijlvolle dak van de Bergeijkse nieuwbouwvilla
van zijn vriend. Jack heeft het ontwerp samen met architect Ruud Kouwenberg
uit Valkenswaard uitgewerkt. “Omdat we van a tot z bij het bouwproject waren
betrokken, konden we een topprestatie leveren. Wij adviseerden onder andere over
de houtconstructie en de ventilatie. Ook heeft onze AutoCad-tekenaar eerst een
nette verdeling gemaakt van de felsbaanbreedtes. Hierdoor hebben we de dakkapel
precies in het midden kunnen plaatsen. De zinkstroken zijn vervolgens in onze eigen
fabriek voorbereid. Voor een mooi contrast is het dakkapel bekleed met horizontale
plankprofielen NedZink NOVA waarbij we de verticale felsbaan als verholen goot
hebben opgezet. Aan de rechterzijde is een grote zonnecollector voor warm water
in het dak geïntegreerd evenals vier dakramen aan de voorzijde van het huis.
Daarnaast hebben we zelf de benodigde gootstukken van NedZink NOVA gemaakt
zodat je één egale patinakleur krijgt. Het bijzondere van dit huis is dat de kleurstelling
van NedZink NOVA centraal stond bij de keuzes van de andere bouwmaterialen zoals
de baksteen en het kozijn. Daarom is de woning zo prachtig in balans.”

“Mooie kleurige ‘huid’ van losanges
NedZink NOVA”

“Patinakleur NedZink NOVA
centraal bij materiaalkeuze”

NedZink NOVA COMPOSITE maakt
paviljoen Rietveld-woning complementair
Vlakbij de beroemde molens van Kinderdijk staat een schitterende woning aan de Puntweg ontworpen door de beroemde Nederlandse architect en meubelontwerper Gerrit Rietveld. Dit beschermd monument met
uitzicht over het water vraagt om een complementair paviljoen opgetrokken uit zeer hoogwaardige en duurzame materialen. Zo is de complete gevel superstrak bekleed met plankprofielen NedZink NOVA COMPOSITE:
honderd procent aandacht en perfectie door de Lelystadse zinkverwerker Robertson Nederland naar een interessant ontwerp van Architectenbureau Ir. Arie Gelderblom BNA uit Streefkerk. Volgens Anco van Egmond,
directeur van Robertson, heeft zijn bedrijf het project digitaal in 3D opgezet om elk detail op de millimeter nauwkeurig te engineeren. “De gevel is opgebouwd uit verticaal regelwerk. Hier overheen zijn horizontale
u-plankprofielen NedZink NOVA COMPOSITE gemonteerd. Dit natuurproduct is niet alleen mooi om te zien maar ook nog eens duurzaam en onderhoudsarm. Bovendien is NedZink NOVA COMPOSITE enorm stijf
en extreem vlak. Het verwerken is echt ambachtelijk millimeterwerk geworden met oog voor
detail: de hoogtes zijn allemaal gelijk, de lengtes verschillen, de hoeken zijn in verstek uitgevoerd, de profielen zijn verlijmd en zelfs over de hemelwaterafvoer is grondig nagedacht.
Alle zinken onderdelen hebben we prefab in onze werkplaats gemaakt. Hierdoor
nam het aanbrengen van het NedZink NOVA COMPOSITE
slechts drie weken in beslag.”

Zinkverwerker Hans Erkelens

“Wij werken graag met NedZink
NATUREL”
Het verzamelkantoor Nijlicht heeft het alleenrecht in het meest noordoostelijke puntje
van Nederland. Volledig autonoom torent hij stoer boven de Groningse Eemshaven
uit. Opvallend strak vanwege het mooie lijnenspel van horizontale felsbanen NedZink
NATUREL gecombineerd met raampartijen en donkere vlakken, oogt het grote pand van
vijf verdiepingen niet overdadig pompeus maar juist compact. René Wubs | architectuur
uit Loppersum heeft het gebouw netjes ‘aangemeerd’ aan het eerste havenbekken
van de Eemshaven. Zinkverwerker Erkelens maatwerk in zink, koper en lood uit het
Drentse Anderen voorzag het kantoorpand vakkundig van meer dan duizend vierkante
meter NedZink NATUREL. Volgens eigenaar Hans Erkelens een fijne klus. “We hebben
de stroken NedZink NATUREL ter plekke op maat gemaakt en op een geventileerde
houten onderconstructie bevestigd. Omdat het veelal rechttoe-rechtaan was, brachten
we elke dag één hele baan rondom het gebouw aan. Daarom verliep het project heel
voorspoedig. NedZink NATUREL was mijn keuze omdat wij hier graag en veel mee
werken. De kwaliteit is hoog, het is gemakkelijk te verwerken en is bovendien altijd
goed verkrijgbaar.”

Zinkmeester BouwMetaal koestert NedZink NOIR

Mooie samenzang van zink en riet
Riet en zink gaan uitstekend samen. Dat bewijst deze gerenoveerde villa in Oldenzaal maar weer eens. “Vanwege de prachtige combinatie en mooie
chique uitstraling hebben wij in nauw overleg met de bewoners en de aannemer gekozen voor NedZink NOIR”, vertelt directeur Marcel Krikhaar
van zinkmeester BouwMetaal uit Tubbergen enthousiast. “We hebben de prefab stroken NedZink NOIR met staande naad gefelst op de
houten onderconstructie. De drie grote gevelelementen ‘springen’ hierdoor uit de woning. Bovendien kleurt het antracietkleurige NedZink NOIR heel fraai met de wit gestucte muren. Het donkere zink is een levendig natuurproduct dat met het verstrijken van de tijd verandert van aard. Zo wordt het elk jaar alleen maar mooier! Wij
gaan altijd voorzichtig om met NedZink NOIR. Dit vertalen we naar onze werkwijze. Zo verwijderen we de
beschermfolie pas ná de montage. Bovendien zitten we zo laat mogelijk in het bouwproces – toen de tuin bijna werd
aangelegd, gingen wij pas aan de slag.”

Verken de inspirerende
mogelijkheden
van zink

Nieuwe
AutoCADtekeningen
nu online

Zink is een veelzijdig materiaal in
vorm en functie. Met verrassende
toepassingen waaraan u misschien
nog niet heeft gedacht. Daarom ligt
bij NedZink een kleurrijke projectenwaaier en prachtig monstermap
gratis voor u klaar. Aansprekende,
opvallende en moderne zinkprojecten zijn hierin overzichtelijk bij
elkaar gebracht. Bovendien kunt
u zelf zien en voelen aan NedZink NATUREL, NOVA, NOIR,
NOVA STRUCTURE en ProTec. Nieuwsgierig? Vraag dan
beide items kosteloos aan via
info@nedzink.com en verken
de inspirerende mogelijkheden van zink!

Op de website van NedZink (www.
nedzink.com/nl) staat weer een
keur aan gloednieuwe AutoCADtekeningen voor u klaar. Klik bovenaan op ‘AutoCad’ en u krijgt een
helder overzicht van diverse systemen en constructies met zink.
De nieuwe detailtekeningen kunt u
snel en eenvoudig downloaden in
dwg-formaat en als pdf-bestand. Dan
krijgt u doorsneden van de belangrijkste dak- en gevelsystemen en HWAtoepassingen. Om het u nog gemakkelijker te maken, heeft NedZink een
onderverdeling gemaakt tussen dak-,
gevel- en HWA-systemen en tussen
geventileerde en niet-geventileerde
onderconstructies. Hebt u desondanks
behoefte aan aanvullende technische
en projectondersteuning? Bel dan
met NedZink of stuur een e-mail naar
techniek@nedzink.com.

Toon uw
project in
de NedZink
World!
Een eerdere oproep in NedZink
World om opmerkelijke toepassingen van zink als bouwmateriaal te
laten zien, heeft diverse reacties
opgeleverd. In deze en de vorige
uitgave zijn hiervan fraaie voorbeelden te zien. Uiteraard wilt u
ook uw zinkproject tonen in NedZink World. Dat kan! Mail uw foto’s
en de projectgegevens naar de
redactie en wij zorgen ervoor dat
anderen kennis kunnen nemen van
de vele mogelijkheden met zink.
redactie@nedzink.com

Colofon

Eindredactie
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