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DRAGEND GEVEL
ELEMENT INCLUSIEF 
GEVELBEKLEDING

Sinds 1999 is Derako in ‘t Zand, Noord-
Holland, bekend als specialist in massief houten 
plafond-, wand- en gevelsystemen. Vóór die tijd 
waren er andere werkzaamheden en een an-
dere eigenaar.
Twee jaar geleden zijn de gevelactiviteiten for-
meel ondergebracht bij Derako Facadesystems. 
Richard de Wit, productverkoopmanager van 
Derako, omschrijft de kernactiviteit als ‘het pro-
duceren en leveren van materiaalonafhankelijke 
systemen’. Die systemen zijn een combinatie van 
het Derako Fixing System en massief houten of 
bamboe lamellen. Het bevestigingssysteem be-
staat uit geanodiseerde aluminium profielen en 
gepatenteerde RVS clips. De lamellen worden 
hiermee ‘blind’ op een ondergrond bevestigd.
De Wit: “Wij produceren uitsluitend op speci-
ficatie van de klant en redeneren vanuit het pro-
ject. Doordat we projectspecifiek werken en 
produceren, komen we vaak in trajecten terecht 
met architecten, aannemers en andere pro-
ducenten/leveranciers. Vanuit deze contacten 

T
ijdens de vakbeurs GEVEL 2016 
presenteerde Derako op haar stand het 
Unidek SIPSgevelelement dat is afgewerkt 
met Derako’s gevelsysteem. Een netwerk van 
met elkaar samenwerkende partners is 

inmiddels opgezet. Het wachten is op uitvoering in 
de praktijk.

INHAKEN OP CONCEPTUEEL 
BOUWEN

kwamen we in aanraking met het Unidek SIPS-
gevelelement dat in combinatie met ons gevel-
bekledingssysteem een geveloplossing biedt 
met veel voordelen ten aanzien van onder ande-
re kosten en milieu.”
De afkorting SIPS staat voor Structural Insu-
lated Panel Systems. Hiermee kunnen gevels 
gevuld en geïsoleerd worden. Het is tevens dra-
ger van kozijnen en gevelbekleding. De basis 
van het SIPS-element is een sandwichpaneel. 
Qua dikte is het gevelelement Rc-afhankelijk, 
de verdere opbouw is standaard. Bij afwerking 
met het Derako gevelbekledingssysteem wordt 
het voorzien van een waterkerende damp-open 
folie.

MERKNAMEN KOPPELEN Klanten kunnen kie-
zen uit montage inclusief gevelbekleding op de 
bouwplaats of montage in de fabriek. De Wit: 
“Dat doen wij niet zelf, hiervoor is een samen-
werkingsverband opgezet met onder andere 
gevelbouwer Rollecate in Staphorst.” Derako 

levert overigens niet aan de handel of andere 
tussenpartijen, maar uitsluitend aan de bedrij-
ven die de producten monteren. Men heeft 
goede verwachtingen van het nieuwe concept. 
“We koppelen merknamen aan elkaar. Als ge-
volg van de banden met Kingspan Unidek pra-
ten weer meer bedrijven over onze producten.”
Ten behoeve van de houtsoorten is even- 
eens een ‘strategische samenwerking’ gezocht 
met leveranciers van kwaliteitsproducten met 
naamsbekendheid en een goede naam. “Het is 
de bedoeling dat ook zij het systeem aan archi-
tecten aanbieden en hen dus op het bestaan at-
tenderen. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat 
één van onze partners een vraag krijgt over uit 
het zicht bevestigen van gevelbekleding. Wij 
zien het als een kwestie van elkaar aanvullen.”
Bang voor concurrentie is Richard de Wit niet. 
“Er zijn veel mensen die losse onderdelen op de 
markt zetten, wij zijn de eerste die een com-
pleet systeem voor een specifiek project aan-
bieden. Zo bezien hebben we geen concurren-

Gevelsysteem van Derako 
met geveldelen van Moso.
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HARDERE PERSING Moso International be-
hoort eveneens tot de strategische partners. De 
samenwerking is min of meer ‘natuurlijk ge-
groeid’ uit de al langer bestaande contacten tus-
sen de twee bedrijven op het gebied van inte-
rieurprojecten. Paul Vriend, verkoopmanager 
Benelux van Moso: “We zijn zo’n tweeënhalf jaar 
geleden met gevelbekleding begonnen, be-
staande uit thermisch gemodificeerd bamboe 
met een hardere persing dan bamboe voor bin-
nentoepassingen. We gingen in een rustig 
tempo van start, door de samenwerking met 
Derako kwamen we in een volgende fase.”
Moso levert bamboe gevelbekleding in twee uit-
voeringen, een zogenaamd rhombus-profiel 
(een plank met twee afgeschuinde kanten) en 
het traditionelere rabatprofiel. Hoewel er dus 
nog niet inclusief Unidek SIPS-element is ge-
bouwd, zijn wel al diverse projecten met 
Derako’s gevelbekledingssysteem en Moso-
bamboedelen uitgevoerd.
Een niet te missen project is het nieuwe hoofd-
kantoor van Moso in Zwaag dat deze maand 
feestelijk geopend is. Het ontwerp is van 
Landmark Vastgoed Management. Gekozen is 
voor Bamboo X-Treme met het rhombus-profiel 
waarvan circa 600 vierkante meter is aange-
bracht. “Een groot voordeel is dat onze gevelbe-
kleding door de samenwerking met Derako on-
zichtbaar bevestigd kan worden, architecten 
vragen daar ook naar. Verder is de wijze van be-
vestigen tijd- en dus kostenbesparend, wat de 
keuze voor onze producten ten goede komt. 
Een ander voordeel is dat Derako actief de 
markt bewerkt en weer andere contacten heeft 
dan wij. Omgekeerd geldt hetzelfde voor 
Derako”, vat Vriend samen. Gevelbekleding van 
Moso kan voorzien worden van dezelfde coa-
tings als hout.
Naast de producten van bovengenoemde part-
ners kan bij Derako’s gevelsysteem gekozen 
worden voor onder andere verduurzaamd aba-
chi/ayous, Accoya en ThermoWood. Al het 
hout en het bamboe voor toepassing op de 
gevel is FSC- of PEFC-gecertificeerd lever-
baar. Het  gevelsysteem is verder Cradle to 
Cradle-gecertificeerd. n

Eén van de houtleverende bedrijven waar een 
partnerschap mee is opgebouwd, is Foreco in 
Dalfsen. Klaas Jan Swager van Foreco kwam 
Derako tegen op de Material Xperience van 
Materia. Swager: “Derako is altijd op zoek naar 
mogelijke toevoegingen van hoogwaardige 
houtsoorten, voor ons is het evengoed interes-
sant. We starten de samenwerking met 
WaxedWood, verduurzaamd en ‘gewaxed’ 
Siberisch lariks, en met NobelWood, bio-ge-
modificeerd radiata pine. Voor de biomodifice-
ring worden reststoffen van rietsuikerstengels 
gebruikt.”
Foreco liet eerder door studenten marktonder-
zoek doen, waaruit bleek dat er zeker een 
markt is voor blind bevestigd NobelWood. “Dat 
zal ook voor WaxedWood gelden. WaxedWood 
heeft al een grote naamsbekendheid; de be-
kendheid met en vraag naar NobelWood is 
groeiende. Binnenkort realiseren we capaci-
teitsuitbreiding waardoor er meer volume be-
schikbaar komt. Uniek is verder NobelWood 
FRX met een weerbestendige brandvertragen-
de bescherming. Cru ciaal onderdeel van de sa-
menwerking is dat ook wij ons ‘uiten’ over het 
systeem, zie bijvoorbeeld onze website.”

ten. Als een ander ook blind bevestigt, zou het 
anders liggen; ons bevestigingssysteem maakt 
ons uniek.”

CONCEPTENHOEK Gedurende GEVEL 2016 is 
het gecombineerde gevelsysteem volgens De 
Wit goed ontvangen. “Er was veel belangstelling 
voor, ook voor Derako in de breedte. Met name 
vanuit de ‘conceptenhoek’ waren er positieve 
reacties. Daar draait veel om energiebesparing. 
Een bepaalde Rc-waarde kan iedereen leveren, 
maar wij bieden architecten de mogelijkheid om 
onderscheidend te zijn qua uitstraling. Dat is 
één van de grote kansen van dit systeem. Wij 
worden meestal door de architect van een pro-
ject benaderd. Architecten kijken naar uitstra-
ling; technische vereisten en dergelijke worden 
daar voor zover mogelijk op aangepast.” Naast 
architecten zijn er contacten met aannemers en 
andere groepen, soms alleen voor advies en/of 
meedenken.
Het systeem is toe te passen zowel voor nieuw-
bouw als renovatie. “In het kader van ‘nul op de 
meter’ zie je veel isolatie van de bestaande wo-
ningvoorraad. Afwerken van isolerende ele-
menten kan door middel van pleisterwerk. Maar 
willen we in Nederland overal pleisterwerk 
zien? Hoewel dat als materiaal goedkoper is, 
moet er rekening gehouden worden met de vele 
wachttijden op de bouw die pleisterwerk met 
zich meebrengt en de afhankelijkheid van 
weersomstandigheden. Beide werken kosten-
verhogend. Ons materiaal is duurder, maar de 
doorloopsnelheid van ons systeem is zeer hoog, 
waardoor onder andere op arbeidskosten wordt 
bespaard.” Momenteel wordt voor diverse pro-
jecten berekend hoe de kostenverhouding ligt.

GESCHIKTE LOCATIES Alle strategische part-
ners dragen hun steentje bij aan het vermarkten 
van het systeem. Er zijn overigens nog geen pro-
jecten met het complete systeem uitgevoerd. 
“Spee Architecten in Rotterdam ontwikkelde 
een woningbouwconcept waarbij de gecombi-
neerde systemen de basis vormen. Dit concept 
is helemaal klaar; het wachten is op het vinden 
van geschikte locaties”, stelt De Wit.

COMPLEET SYSTEEM VOOR 
SPECIFIEK PROJECT

Samenwerking met 
gevelbouwer Rollecate.


