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“ Met NedZink NOVA direct  
de juiste uitstraling”

De gevel, het dak plus de schoorsteen van dit gerenoveerde woonhuis in Klimmen zijn volledig bekleed met banen 

NedZink NOVA van zinkleverancier Brouwers Zink uit Maasmechelen. Zinkverwerker Verkoelendak Nederland uit 

Beegden heeft de asbesthoudende leien vervangen door nauwkeurig gefelste zinkbanen op een geventileerde 

onderconstructie. Nu heeft de woning één moderne uitstraling, benadrukt Erwin Wassenberg van Verkoelendak 

Nederland die het geprepatineerde zinkproduct heeft geadviseerd. “Dankzij de mooie grijze patina van NedZink NOVA 

zijn er geen vlekken of andere verkleuringen te zien. Je hebt dus direct de juiste, eigentijdse uitstraling. Bovendien is 

dit goed geïsoleerde huis klaar voor een duurzame toekomst dankzij de geïntegreerde zonnepanelen in het dak.”

Voor Na

Erwin Wassenberg, Verkoelen Dakbedekkingen:



Deze luxe overkapping met zes meter lange verticale felsbanen NedZink NATUREL 
staat te shinen op een idyllisch plekje in het buitengebied van het Gelderse Putten. 
De Harderwijkse zinkverwerker Robbert van Rooijen zink-, lood- en koperwerk 
heeft het ontwerp van Roordink Architecten uit Putten met verve uitgevoerd. 
“De brede felsbanen NedZink NATUREL zorgen dat de overkapping, de grote 
boerderijwoning én de groene omgeving esthetisch in harmonie zijn”, zegt Robbert. 
“Bovendien contrasteren de toegepaste hardhouten en stalen spanten onder de 
overkapping prachtig met het zink. We werken vaak met NedZink NATUREL. Het 
natuurlijke zink patineert mooi, zet goed en felst soepel.”

Aan de Spuistraat in Amsterdam staat een groot complex met de illustere 
naam Tabakspanden. Het voormalig krakersbolwerk is omgetoverd tot een 
chic gerenoveerd appartementengebouw. Een deel van het complex is zelfs 
nieuw opgetrokken met taps toelopende daken van strakke verticale felsbanen 
NedZink NOVA, vakkundig aangebracht door de Warmenhuizense Zinkmeester 
L.F. Stam en Zn naar een ontwerp van Architectenbureau Micha de Haas uit 
Amsterdam. Volgens Zinkmeester Rob Stam is het duurzame zinkproduct met 
het mooie patina de kroon op de nieuwbouw. “We hebben in circa tien weken 
340 m2 NedZink NOVA verwerkt op de geventileerde houten onderconstructies. 
De felslijnen bovenop het dak en tegen de dakgevel lopen precies parallel aan 
de verticale raampartijen. Bovendien hebben we het NedZink NOVA nauwkeurig 
geplooid rondom deze ramen en over de steenstrips bij de lichtstraten. Omdat 
het project in de binnenstad van Amsterdam ligt, was het voor de aanvoer van 
het zink soms passen en meten. Daarom ook hebben we de prefab felsbanen 
NedZink NOVA pas ter plekke opgekant en geprofileerd.”

“ Esthetische harmonie 
met NedZink NATUREL”

“ NedZink NOVA kroon op 
appartementencomplex”

Sign-Display ontwikkelt unieke 
onderconstructie voor profielen 
NedZink NOVA

Zinkverwerker Robbert van Rooijen:

Zinkmeester Rob Stam:

De voormalige Meelfabriek De Hoop in Hazerswoude Rijndijk heeft dankzij het uitgekiend ontwerp 
van architect Pact3D uit Hoogmade en Bouwbedrijf Veenman & Vink uit Hillegom een nieuwe 
bestemming gekregen als modieus appartementencomplex. Horizontale en verticale plankprofielen 
NedZink NOVA zijn super strak tegen de gevels bevestigd. Hiervoor heeft Guus Rammeloo van de 
Zwanenburgse zinkverwerker Sign-Display een unieke onderconstructie ontwikkeld. “Met onze 
speciale, geventileerde en schuifbare panelen kunnen we de hele gevel uitvullen met 30 centimeter 
dik steenwol vanwege de benodigde Rc-waarde. Daaroverheen hebben we een dampopen folie 
aangebracht waarop de horizontale plankprofielen NedZink NOVA van verschillende lengtes zijn 
geschroefd. Deze hebben we vooraf ingemeten. Tussen de panelen in zitten u-profieltjes waardoor 
de schroeven niet meer zichtbaar zijn. Zo ontstaat niet alleen de illusie van een mooie voeg maar 
krijgen we de gevel ook honderd  
procent waterdicht.”

Eigenaar Peter Slegers van zinkverwerker Slegers Meester in Felstechniek uit Beek en Donk 
is trots op zijn nieuwe creatie: twee prachtige lange, strakke tuinwanden van panelen NedZink 
NOVA COMPOSITE achter een woonhuis in Wijchen. “Het stevige materiaal is ideaal voor diverse 
toepassingen waaraan je in eerste instantie niet zou denken. De eigenaar wilde een mooie, 
strakke tuinwand van duurzaam zink. Vanwege zijn stijfheid, plooibaarheid en esthetische 
eigenschappen heb ik NedZink NOVA COMPOSITE geadviseerd. De zinkpanelen zijn met een 
haaksysteem bevestigd op een houten onderconstructie. In de lage wand hebben we nog 
een poort van hetzelfde materiaal gemaakt. Doordat het zink zo strak is, is deze niet te zien. 
Bovendien benadrukt de grijze patina van NedZink NOVA COMPOSITE de natuurlijke tuinsfeer. 
Dat vind ik het mooie aan dit veelzijdige zinkproduct.”

Peter Slegers, zinkverwerker Slegers Meester in Felstechniek:

“ Tuinwanden NedZink NOVA COMPOSITE 
benadrukken natuurlijke sfeer” 



In het Zeeuwse Kamperland staat een prachtige vakantiewoning met een unieke bouwstijl. 
De woning is bekleed met tijdloos zink dat perfect opgaat in de natuurlijke omgeving. 
Zo koos de Nispense architect vdbijgaart als gevelbekleding voor een verticaal felssysteem 
in NedZink NOVA. JVK Daken uit Breda en Ossendrecht tekende voor de minutieuze 
verwerking van het chique zinkproduct dat duidelijk beeldbepalend is. Zo krijgt de woning 
door het materiaalgebruik en de strakke belijningen de moderne klasse die ze verdient – 
een hoogwaardig eindresultaat als uitkomst van de combinatie ‘hoogwaardige kwaliteit en 
vakkundige afwerking’!

NedZink NOVA geeft 
Zeeuwse vakantiewoning 
moderne klasse

Boven de hoekingang van de Albert Heijn in de Noord-Hollandse kustplaats Callantsoog 
steekt een bijzondere aanbouw uit als een scheepsboeg – een imposante puntgevel bekleed 
met verticale felsbanen NedZink NOVA. Strak uitgevoerd door de Zwaagse Zinkmeester 
Ridder Skins for Buildings naar een prachtig ontwerp van Pieter Jan Vos Architect uit 
Callantsoog. “Eigenlijk is het een rechte opbouw met een aparte uitstraling door de vorm: 
een triangel op een schoenendoos”, verduidelijkt projectadviseur Dennis Reek van Ridder 
Skins for Buildings. “Tegen de gevel en op het dak hebben we in ruim een maand 400 m2 
NedZink NOVA verwerkt op een geventileerde onderconstructie met een dampopen 
waterkerende folie. Door de strakke belijning van de felsen in combinatie met de grote 
boeiboordvlakken is het beeld rustig. Opdat klanten tijdens de bouw hun supermarkt veilig 
konden betreden, is een tijdelijk steigerportaal gemaakt waarop we hebben gewerkt. 
Bovendien moesten de felsbanen NedZink NOVA in korte tijd worden aangebracht. Dat is 
ons prima gelukt, mede dankzij de gelijkmatige kleurstelling van de rollen NedZink NOVA”, 
glimlacht Dennis tevreden.

Het dak met brede verticale felsbanen NedZink NUANCE Red op de aanbouw aan deze 
Dremptse twee-onder-een-kapwoning combineert perfect met de rode dakpannen en 
bruinrode bakstenen van het huis. Een mooi project van de Didamse architect Van Vugt 
Bouwkundig Teken- en Adviesbureau, vakkundig uitgevoerd door Zinkmeester Van Wely 
loodgieters- en leidekkersbedrijf uit Groessen. Net zoals de twee andere zinkproducten 
uit dit gamma (NedZink NUANCE Blue en NedZink NUANCE Green) is dit mooie, egaal 
rode titaanzink prima te verwerken, zegt Zinkmeester Jarno van Wely. “Het geeft duidelijk 
een andere uitstraling dan het walsblank zink waar we doorgaans mee werken. Zoals alle 
zinkproducten brengen we het natuurlijke materiaal voorzichtig aan met handschoenen. 
Gelukkig is NedZink NUANCE Red ook voorzien van een beschermende folie dat je na het 
verwerken eenvoudig kunt verwijderen. Zo krijg je dit perfecte resultaat!”

Imposante scheepsboeg van 
NedZink NOVA siert supermarkt

Woonhuis na 
metamorfose weer 

een pareltje

Math Kunnen, manager Hellende Daken van Verkoelen Dakspecialisten uit Weert, is zeer in zijn nopjes met 
het eindresultaat van een mooi en bijzonder samenwerkingsproject. Na een lange voorbereiding en intensieve 
samenwerking met de opdrachtgever en zijn klusjesman, heeft dit woonhuis aan de Tooroplaan in Weert een 
complete metamorfose ondergaan. Zo is onder meer de verweerde houten schrootgevel rondom de woning 
vervangen door een nieuwe, geïsoleerde houtconstructie met daarop een chique, geventileerde zinken 
gevelbekleding met horizontale felsbanen NedZink NOVA. Gelijktijdig is de woning voorzien van hoog rendement 
glas, een strakke dakbedekking met zwarte vlakke pannen en een geïntegreerd (indak) zonnepanelensysteem. 
Hiermee past het woonhuis esthetisch weer volledig in de huidige tijd.

NedZink NUANCE Red’s 
volmaakte combinatie
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Aan de rand van Landsmeer net boven Amsterdam staat een grote mooie villa. Omdat de 
woning aan de rand van een groot weidegebied ligt, kan het hier stevig waaien. Soms zelf zo 
hard dat de pannen van het dak vliegen. “Mede reden voor de eigenaar om de pannen op zijn 
drie daken te vervangen door een duurzaam materiaal dat de natuurkrachten kan weerstaan: 
NedZink NOIR. Bovendien contrasteert het donkerkleurige, chique zink perfect met de wit 
gestucte buitenmuren”, vertelt Tom Janssen van de Amsterdamse zinkverwerker Zinkpartners. 
“Wij hebben de felsbanen NedZink NOIR van Zinkunie uit Boxtel geventileerd aangebracht. 
Niet uit één lang stuk, maar met breeklijnen om wind en regen geen vrij spel te geven. Het 
bijzondere is de hogere luchtspouw van acht centimeter tussen de isolatie en de ruwe houten 
panelen. Hierdoor wordt bij hogere temperaturen de warmte beter afgevoerd.  
Het eindresultaat is prachtig, vindt de eigenaar. En dat streelt ons uiteraard.”

In het Drentse Tynaarlo staat een nieuwe, opvallende woning met 
atelier. De daken en gevel zijn bekleed met verticale felsbanen NedZink 
NATUREL wat een vanzelfsprekende combinatie vormt met de andere 
toegepaste natuurlijke materialen hout en glas. Een schoolvoorbeeld 
van de natuurlijke kracht van NedZink NATUREL. Geen wonder dat 
architectenbureau de architecten WAT uit Assen het zinkproduct koos 
als duurzame dak- en gevelbekleding, mooi verwerkt door Erkelens 
Maatwerk in Zink, Koper en Lood uit Anderen. Volgens zinkverwerker 
Hans Erkelens is de standaard baanbreedte hier losgelaten omdat er in 

de bouwtekening is uitgegaan van drie centimeter smallere felsbanen 
NedZink NATUREL. “Daarom heeft NedZink speciaal voor ons de rollen 
zink versmald op maat gemaakt. Vervolgens hebben we de geprofileerde 
banen strak aangebracht met roestvrijstalen klangen op een traditionele 
geventileerde onderconstructie. Als zinkverwerker ligt onze voorkeur bij 
NedZink NATUREL vanwege de uitstraling en gemakkelijke verwerking. 
Bovendien is dit zinkproduct in mijn ogen zoals het bedoeld is: puur 
natuurlijk materiaal.”

Vloeiend lopen ruim 600 m2 verticale felsbanen NedZink NOVA als watervalletjes over de zijkanten van het dak op het gerenoveerde 
kantoorgebouw aan de Huidekoperstraat in Amsterdam. Een lust voor het oog dankzij het gedurfde ontwerp van architect 
BiermanHenket uit Esch. Door het vakmanschap van de Zwaagse Zinkmeester Ridder Skins lijkt alles vanzelfsprekend soepel. 
Zonder het geheim van de meester immers geen perfect resultaat, weet projectadviseur Dennis Reek van Ridder Skins for Buildings. 
“Vooral de ronding van NedZink NOVA en de aansluiting van het zink op de segmenteerde aluminium raamkozijnen in het ronde 
dakvlak vormden een uitdaging. Zo hebben we een vlakke verholen goot met een opstand over de weerszijden van de kozijnen 
gehaakt als waterdichte overlap. Bovendien hebben we de banen NedZink NOVA perfect op de prefab getoogde en geventileerde 
onderconstructiedelen kunnen bevestigen. Met de juiste radius! We gebruikten het platte dak van het gebouw als tijdelijke 
werkplaats waar we alle felsbanen bogen en daarna gelijk doorstaken naar hun specifieke plaats. Het is een juweeltje van een 
project – mooi én uitdagend om te maken.”

De natuurlijke kracht van NedZink NATUREL

Projectadviseur Dennis Reek:

“ Project met getoogd  
NedZink NOVA is een juweeltje”

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

Tom Janssen, Zinkpartners:

“ NedZink NOIR weerstaat 
natuurkrachten”


