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Traditionele dakdekker gaat nu
voorop met innovatie in de bouw
Circulaire
dakbedekking en
een energieopwekkende gevel
zijn nog maar het
begin. ZND Nedicom
uit Eindhoven zet vol
in op innovatie.
Peter Scholtes
p.scholtes@ed.nl
Eindhoven

atuurlijk heeft het
kantoorgebouw in
Eindhoven van daken gevelspecialist
ZND Nedicom zelf
een groene gevel. De
gevelbekleding vangt vooral fijnstof,
en haalt ook CO2 uit de lucht. Ook op
zijn dak laat het bedrijf zien waar het
voor staat. De daktuin trekt personeel
dat tijdens de lunch geniet van het
groen en het uitzicht. En het dak van
het magazijn is volgelegd met zonnepanelen. ,,Daardoor is het gebouw zo
goed als energieneutraal”, vertelt directeur Caspar Ulijn.
Een duurzaam gebouw geeft positieve effecten, is het verhaal van
Ulijn. Dat het een bijdrage levert aan
een beter klimaat is zonneklaar. Maar
er zijn ook ‘minder grijpbare voordelen’, stelt de directeur. ,,Een aantrekkelijk pand is meer waard. Het draagt
bij aan een hogere productie en een
lager ziekteverzuim.”
ZND Nedicom, met ruim honderd
medewerkers in vaste dienst en vestigingen in Eindhoven en Asten, is al
decennialang actief met dakbedekking en gevelbekleding. Het fabriceerde het dak van het Eindhovense
winkelcentrum Heuvel en het
Máxima Medisch Centrum in Veldhoven, om maar wat te noemen. Ook

N

gevels en daken voor distributiecentra van supermarkten en van bedrijfsgebouwen in het hele land zijn
voorzien van de handtekening van de
specialist in ‘gebouwschillen’.
De vraag naar met name daken met
duurzame oplossingen is in de afgelopen jaren sterk toegenomen, constateert Ulijn. De verhouding tussen
‘kale’ daken en daken met een duurzame voorziening is nu fifty-fifty.
Veel daken met zonnepanelen worden aangelegd. Ook daktuinen met
groen zijn gevraagd. Het summum is
wel een energiedak. ,,Daarin zijn leidingen verwerkt waar een mengsel
van water en glycol doorheen
stroomt. Dat neemt uit zonnewarmte

▲ ZND Nedicom leverde een groen dak voor het Biesbosch Museum in
Werkendam.

of nachtstraling energie op waarmee
een gebouw kan worden verwarmd
of gekoeld”, legt Ulijn uit.
De duurzaamheidstrend heeft de
positie van ZND Nedicom in de
bouwketen versterkt. ,,Van traditionele dakdekker zijn we ontwikkelaar
en aannemer van daken geworden.
We denken mee met opdrachtgevers
voor een gebouw.”

▲ Directeur Caspar
Ulijn voor het kantoorgebouw met
groene gevel van ZND
Nedicom op De Hurk
in Eindhoven. FOTO JEAN
PIERRE REIJNEN/FOTOMEULENHOF

Overschot
Een actueel voorbeeld is de renovatie
van het Eindhovense stadhuis. ZND
Nedicom is partner voor de gemeente in het Collectief Duurzame
Daken. ,,Het doel is dat het dak meer
energie oplevert dan voor het gebouw zelf nodig is. Het overschot kan
dan gebruikt worden om de gebouwen in de omgeving van het Stadhuisplein van stroom te voorzien.”
Op bedrijventerrein De Hurk waar
ZND Nedicom is gevestigd, is het bedrijf betrokken bij het initiatief om
het terrein tot ‘circulaire hotspot’ om
te toveren. Zonnepanelen, groen en
energieopwekkende gevels zouden
daarin een rol kunnen spelen. Een
energieoverschot zou kunnen worden benut voor de energievoorziening van de naburige woonwijk.
Met een energieopwekkende gevel
en circulaire dakbedekking heeft het
bedrijf eigen innovaties op de markt
gebracht. Met Citumen – dakbedekking waarvoor bitumen wordt hergebruikt – scoort het volgens Ulijn veel
opdrachten. ,,Gebruik van circulaire

materialen in nieuwbouw is nu voorgeschreven. We zijn de enige in Nederland die circulaire dakbedekking
aanlegt. Opdrachtgevers komen automatisch bij ons uit.”
De eerste energieopwekkende gevel is gerealiseerd in een appartementencomplex in Best. Zo’n gevel
zou ook voor grote bedrijfsgebouwen
een klimaatneutrale oplossing bieden. ,,Die slag moet nog worden gemaakt”, erkent Ulijn. Het gaat om een
forse investeringen met een lange terugverdientijd. De urgentie van een
circulaire economie geeft het bedrijf
wel de overtuiging dat de ingeslagen
weg de juiste is. ,,Er komt meer aan.
Met circulaire isolatie en een circulaire gevel zijn we druk bezig.”

Abonnementsvorm

Het is leuk om
voor een
innovatief
bedrijf te
werken
—directeur Caspar Ulijn
van ZND Nedicom

Vernieuwing wil het bedrijf ook
doorvoeren in de financiering van
een dak door de opdrachtgever. Nagedacht wordt over een abonnementsvorm, inclusief onderhoud.
,,Dan leveren we geen dak maar een
dienst: waterdichtheid.”
In de conservatieve bouwbranche
is Ulijn met ZND Nedicom graag een
innovatieve voorloper. ,,Het is voor
mij persoonlijk een passie om met
nieuwe dingen bezig te zijn. Voor het
bedrijf heeft het een aanzuigende
werking op personeel. We trekken er
nieuwe medewerkers mee aan en
zorgen er voor dat mensen bij ons
willen blijven. Het is leuk om voor
een innovatief bedrijf te werken.”

