50 JAAR
EPDM
PRAKTIJKERVARING
OP HET
DAK

PR

HE

TD

AK

5

R
A
A
J
0

AK

TIJ K E RVA RI N G

P
O

12
Voorwoord
Foreword
8
22 10

16 28
Inhoudsopgave
4
6

8

Warm welkom
Interview met John W. Altmeyer
CEO Carlisle Construction Materials
	De focus ligt op internationalisering,
met Nederlandse basis
Interview met Gé Morssink en
René van Schaik
	Gemeente Kampen ziet ons als
goed voorbeeld
Interview met Gerhard Kok en
Onno Fokkinga

10

2

	EPDM verdient een goede verwerker
Interview met Albert van den Hout,
uitgever ‘Dakenraad’ en oud directeur
BDA Dakadvies
50 jaar hertalan®

12

	Keltan® en Hertalan: Een sterke
traditie van kwaliteit
Interview met Lanxess

14 	Van Beek legde het contact tussen
DSM en Hertel
Interview met Bart van Beek

16
18
22

Hertalan voelt als ons kindje
Interview met Klaas en Gert,
collega’s folie magazijn
Timeline
	Door kennis naar voren te halen
voorkom je slechte compromissen
Interview met Marco Matić        ,
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Vergeleken met het 50-jarig bestaan van
Hertalan is mijn reis in de dakenwereld pas
begonnen. Samen met mijn voormalige
partner Jürgen Werner, heb ik in 2008
via een management buy-out de divisie
dakafdichtingen van de Continental Groep
verworven. Wij zagen de enorme potentie van
EPDM en geloofden sterk in een succesvolle
toekomst. Nu, bijna 8 jaar later, zijn wij
Carlisle Construction Materials Europe, een
onderneming met 350 werknemers en een
omzet van meer dan 100 miljoen euro.

Compared to the 50 years’ existence of our
Hertalan brand, my journey in the roofing
business has just started. In 2008, I combined
my efforts with Jürgen Werner, my associate
at that time, in a management buyout and
separated the waterproofing division out of
the Continental group. We saw the enormous
potential of EPDM and strongly believed in its
future success story. Now, almost 8 years later,
we are Carlisle Construction Materials Europe, a
company with 350 employees and revenues of
more than 100 million euros.

Ik vergelijk “waterproofing” met de basisbeginselen van menselijke relaties: ‘Een
hechte band biedt zekerheid, maar er moet ook
voldoende flexibiliteit zijn om de uitdagingen
van het dagelijkse leven het hoofd te bieden.’
Deze waarden zijn voor ons belangrijk. Binnen
Carlisle CM Europe leggen wij daar dan ook de
focus op. Met deze succesformule hebben wij
ons ontwikkeld tot Europa’s toonaangevend
specialist op het gebied van EPDM dak- en
gevelafdichtingsystemen.

I always compare ‘waterproofing’ with basic
rules in human relationships: close bonds
offer security, but there must also be enough
flexibility to master life’s everyday challenges.
At Carlisle CM Europe we always maintain
our focus on both values. Our consequent
adherence to this formula for success has
enabled us to become Europe’s leading EPDM
specialists in the field of waterproofing systems.

Sterke verbindingen en krachtige ideeën zijn
de basis voor onze ‘Corporate Values’.
Ons merk Hertalan vertegenwoordigt één van
deze sterke verbindingen, één van de pijlers
van onze Europese organisatie. Een bewezen
duurzaam merk en één van de pioniers in de
wereldwijde EPDM ontwikkeling. Als Carlisle
CM Europe zijn we daarom ook trots om het
50-jarig bestaan van Hertalan te vieren.

“	Mijn reis in de
dakenbranche
is net
begonnen”

Strong bonds and powerful ideas are the basis
of our corporate values.
Our brand Hertalan represents one of these
strong bonds, one of the pillars of our European
organization. A proven sustainable brand,
amongst the pioneers in worldwide EPDM
development. As Carlisle CM Europe we are
therefore very proud to celebrate our Hertalan
50 years’ milestone.

GREGOR ELLEGAST
CEO
Carlisle Construction Materials Europe
50 jaar hertalan®
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Warm welkom
Warm welcome
To us fifty is a magical number. This year we
celebrate that Hertalan has its 50 anniversary
on the roof. The first European producer of
EPDM sheeting, a great achievement. As
Carlisle we just passed this milestone, as a
worldwide pioneer in EPDM sheeting we
also started our business begin ’60. Close
connected and almost the same age, we are
very proud to have the brand Hertalan in our
Carlisle portfolio.

“	To us 50
is a magical
number”
Vijftig is voor ons een magisch getal. Dit jaar
vieren wij dat Hertalan 50 jaar praktijkervaring
heeft op het dak. De eerste Europese producent
van EPDM folie, een geweldige prestatie!
Carlisle heeft zelf in 2012 deze mijlpaal bereikt,
als wereldwijde pionier in EPDM folie zijn ook
wij in de jaren ’60 met onze onderneming begonnen. Nauw verbonden en bijna dezelfde
leeftijd, wij zijn dan ook erg trots dat het merk
Hertalan tot onze Carlisle portfolio behoort.
In de afgelopen decennia hebben wij mooie
successen mogen vieren. Carlisle Construction Materials is nu wereldwijd marktleider in
kunststof dakbedekking, met een omzet van
meer dan $ 2 miljard dollar. Onze focus is groei
en Europa is hierin een strategische doelstelling.
Hiervoor hebben wij in 2011/2012 mede de merken Hertalan en Resitrix verworven.

We realized many great achievements in
these passed decades. As Carlisle Construction
Materials we are now a worldwide leader in
synthetic roofing materials with a turnover of
more than $ 2 billion. Our focus is growth and
Europe is in this a strategical target. For that
we acquired in 2011/12 the brands Hertalan and
Resitrix.
The past three years we were able to
established a great company, one European
team with one focus. Excellence in water
proofing systems. With this magazine we
want to show our gained experience and
knowledge with Hertalan over that past 50
years. Hopefully you have a good time reading
and exploring it.

De afgelopen drie jaar hebben wij in Europa een
prachtige onderneming gerealiseerd, één Europees team met één focus: Expertise in dak- en
gevelsystemen. Met deze uitgave delen wij 50
jaar kennis en ervaring opgedaan met Hertalan.
Interessante artikelen die u hopelijk met veel
interesse zult lezen.
JOHN W. ALTMEYER
CEO and President
Carlisle Construction Materials
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“	Het enthousiasme
over het merk
Hertalan was
overduidelijk
aanwezig”
GÉ MORSSINK
Oud-directeur

“	Ons product heeft
een levensduur
van minimaal 50
jaar. Nu kunnen
we dat beamen.”
RENÉ VAN SCHAIK
Managing Director

De focus ligt op
internationalisering, met
een Nederlandse basis
INTERVIEW MET GÉ MORSSINK EN RENÉ VAN SCHAIK

Carlisle Construction Materials BV (CCM) vestigde zich begin jaren
zestig als Hertel Rubber Products in Kampen. Nu, inmiddels
50 jaar later, is CCM uitgegroeid tot trendsettende marktleider.
Oud-directeur Gé Morssink (57) en huidig Managing Director
René van Schaik (62) over verleden, heden en toekomst.
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“EPDM was in de jaren zestig als afdichtingsmateriaal enorm populair in de Verenigde
Staten”, vertelt Morssink. “Ook interessant
voor Europa dacht DSM destijds, samen
hebben wij uiteindelijk de eerste Europese
EPDM foliebaan ontwikkeld. De populariteit
groeide gestaag, maar daar kwam vaart in
nadat wij in 1978 overstapten op een nieuwe productietechniek. De kalander die nu
als beeldmerk voor het pand in Kampen staat,
werd vervangen door een Rollerhead. Carlisle
kwam dat jaar overigens al naar Kampen.
Niet voor overnamegesprekken, maar om
deze innovatie te bekijken. Toen konden wij
niet vermoeden dat bijna 37 jaar later deze
naam boven onze entree zou hangen.”

ZAADJES PLANTEN
Als geboren Amsterdammer kwam Morssink
op 1 juni 1989 als controller in dienst bij Hertel. “Mijn standplaatsen waren Amsterdam,
Rotterdam en later (tijdelijk) Kampen”, legt
hij uit. “Dat tijdelijke groeide uit tot bijna 25
jaar. Al snel werd duidelijk hoe de situatie er
in Kampen voor stond. Het enthousiasme
over het merk Hertalan was overduidelijk
aanwezig, de verkoop stond alleen nog niet
goed op de kaart. In mijn beginjaren hebben
we vooral zaadjes geplant en de commerciële tak uitgebreid.” Morssink keek in Kampen
zijn ogen uit. “Zo kende ik bijvoorbeeld het
carbidschieten helemaal niet. Ik schrok me
wild toen er eind december op de binnenplaats geschoten werd. Dat soort activiteiten zorgde overigens wel voor een groepsgevoel binnen het bedrijf.”
OP EIGEN BENEN
Uiteindelijk kwam de locatie in Kampen op
eigen benen te staan vertelt Morssink.”Hertel-directeur Naborn ging in 2004 met pensioen. Zijn opvolger wilde ons afstoten en
zich concentreren op andere activiteiten. Dat
resulteerde in 2007 in een management buy
out. Tussen 2007 en 2012 kenden we een enorme groei, de omzet werd verdubbeld. Dit legde een enorme druk op onze capaciteit. Mede
hierdoor hebben wij destijds investeringen
gedaan in een nieuwe productielijn, nieuwe
ovens en een nieuw pand in Roemenië.”

OVERNAME
Eind 2011 kwamen er geruchten dat het bedrijf
te koop zou staan. Al snel kwam er interesse
van Carlisle, weet Morssink nog. “Na enkele
weken gingen we om tafel met John Altmeyer.
Er was direct een klik. Met Carlisle zat er eindelijk iemand aan tafel die onze taal sprak.
Dat was in 2007 wel anders. Niet lang na de
overname besloot ik het stokje over te dragen
aan mijn opvolger. Het was goed om na bijna
25 jaar een frisse wind door het bedrijf te laten
gaan. Mijn afscheid viel mij niet zwaar, want ik
had en heb een goed gevoel bij Carlisle en bij
René van Schaik, mijn opvolger.”
PRETTIGE SFEER
“Ik ben sinds 2013 werkzaam in Kampen”, gaat
Van Schaik verder. “Ik kende Hertalan vanuit
mijn werkzaamheden bij Phoenix. Het EPDMDNA zit hier diep in het bloed bij de mensen.
Toen ik in augustus 2013 werd benaderd voor
deze klus, zag ik het direct zitten. Het is een
mooie uitdaging om Kampen te integreren in
Carlisle CM Europe. Wat me opviel hier is de
spontaniteit en vriendelijkheid van de mensen.
Er is een goede structuur, waarin het prettig
werken is. Anders valt het volgens mij niet te
verklaren dat veel medewerkers hier al 25 jaar of
langer werkzaam zijn. Ik ben ook trots op onze
mooie omzetgroei. Jaarlijks stijgt dit tussen de
12 en 15 procent. Onze focus ligt naar voren en
dan is er niets leuker dan dat je als MD veel en
op een positieve manier kunt bijdragen.”

VIJFTIG JAAR HERTALAN
Dat Hertalan vijftig jaar bestaat is iets om trots
op te zijn, vindt Van Schaik. “We waren de eerste in Europa. Al die jaren hebben we geroepen
dat ons product een levensduur had van minimaal vijftig jaar. Nu kunnen we dat beamen.
Dakbedekking is over het algemeen saai, maar
wij zijn er in geslaagd om een hoogstaand product op de markt te brengen.” Nu is het zaak om
dit verder uit te bouwen. “Onze focus ligt daarbij op internationaliseren. Uiteraard vergeten
we Nederland niet. De kansen om te groeien
liggen in de landen om ons heen, daar heeft
EPDM veel groeipotentie. Wij moeten in die
landen werken aan onze bekendheid.”
Ook Gé Morssink is trots op de mijlpaal voor
Hertalan. “Ik heb de helft van deze periode mogen meemaken. Het was een fantastische tijd,
maar het hoogtepunt is nog niet bereikt. Er
staan hier nog vele mooie dingen te gebeuren.”

50 jaar hertalan®
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Gemeente Kampen ziet
ons als goed voorbeeld

“	Een onrendabele
maatregel
voeren we
soms toch uit,
als er enorme
milieuwinst te
behalen is”

INTERVIEW MET GERHARD KOK EN ONNO FOKKINGA

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION
EN DUBO KEUR
Dat er bij CCM gewerkt wordt volgens de
voorschriften, blijkt wel uit het feit dat het
beschikt over EPD en DUBO Keurmerken.
“Een EPD is een onafhankelijk geverifieerd en
geregistreerd document dat communiceert
over transparante en vergelijkbare informatie
over de levenscyclus en milieubelasting van
producten”, aldus Fokkinga.
Binnen Nederland is CCM een voorloper als
het gaat om milieuprestaties. Europees gezien
is EPDM dakbedekking het meest duurzaamst.
Dit komt onder meer doordat het een lange
gebruiksduur heeft, een geringe dikte en het
wordt duurzaam geproduceerd. Op basis van
deze prestaties scoort HERTALAN® EPDM goed
binnen de EPD.
De Europese wens is om alle gebouwonderdelen duurzaam te beoordelen, zodat het eenvoudiger wordt om ook gebouwen in de ontwerpfase al duurzaam te bestempelen. Door
middel van deze scores kan de architect bij het
ontwerpen rekening houden met zijn materiaalkeuzes. “Onze EPDM scoort hierin veel beter dan gemiddeld en dat is voor ons een groot
voordeel”, vertelt Fokkinga.

“	We zijn 25 jaar
geleden al
begonnen
met het
uitfaseren van
grondstoffen, die
schadelijk zijn
voor mens en
milieu.”

De ontwikkelingen in de branche gaan continu
door. Meer prefab aanleveren, oplosmiddelvrije lijmen, snellere montage en mechanisch
bevestigen. Dit laatste is van belang om aan
het einde van de levensduur van een gebouw
de materialen gemakkelijk te scheiden zijn om
te kunnen recyclen. CCM wil daarin voorop lopen. Fokkinga: “Wij willen op alle speelvelden
een rol spelen. Hertalan is een duurzaam product, made in Holland. Dat spreekt aan.”

Binnen Carlisle Construction Materials BV (CCM) is Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen (MVO) al heel lang onderdeel van het
gedachtegoed. “De laatste jaren leggen wij het alleen steeds meer
vast op papier, ook buiten de organisatie wordt dit gezien. De
gemeente Kampen gebruikt ons regelmatig als voorbeeld richting
andere bedrijven”, vertelt Gerhard Kok, KAM coördinator.

GERHARD KOK
KAM coördinator

MVO is een belangrijk begrip geworden in
menig bedrijfsvoering. Strategieën en beleidsplannen worden er op afgestemd om zo duurzaam mogelijk te produceren. Binnen CCM
kwamen wij erachter dat veel zaken die tot het
MVO-gedachtegoed behoren, al heel lang gedaan werden. “Denk bijvoorbeeld aan de keuze
van grondstoffen. We zijn 25 jaar geleden al begonnen met het uitfaseren van grondstoffen,
die schadelijk zijn voor mens en milieu”, legt
Kok (52) uit.
LAGER ENERGIEVERBRUIK
Ook is CCM al ruim twintig jaar bezig om het
energieverbruik zoveel mogelijk terug te dringen. Om dat te bereiken heeft CCM zich in de
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jaren negentig zelfs vrijwillig aangesloten bij
MJA (een convenant met de overheid om energie te besparen). Enkele recente maatregelen
hieruit zijn het plaatsen van LED-verlichting
in de grootste productiehal en het buiten gebruik stellen van de stoomketel. “Uiteraard kijken we of energiemaatregelen terugverdiend
kunnen worden, maar dat aspect is niet altijd
bepalend. Soms voeren we een onrendabele
maatregel toch uit, als er enorme milieuwinst
te behalen is”, vertelt Kok. De resultaten zijn
er ook naar. Ons energieverbruik ligt op vijftig
procent van het niveau van 2005. Een ander
speerpunt binnen het MVO-beleid van CCM is
voorlichting. Vele scholieren uit het basis- en
voortgezet onderwijs hebben inmiddels een

rondleiding door het bedrijf gehad. CCM doet
daarom ook mee aan de Week van de Techniek in het basisonderwijs en is participant in
het Centrum voor Innovatief Vakmanschap in
Zwolle.
Kok vindt het belangrijk dat er binnen de onderneming aandacht is voor MVO. “Je wordt
privé ook steeds bewuster wat voor invloed
jouw keuzes hebben op bijvoorbeeld het milieu. Je wordt er mee geïnfecteerd. Dat komt
ook doordat duurzaam ondernemen en duurzaam bouwen steeds belangrijker worden. Wij
verwachten dan ook dat de komende jaren de
wetgeving op dit gebied steeds strenger zal
worden”, aldus Kok.
VOORLOPER IN DE BRANCHE
CCM loopt voorop met nieuwe ontwikkelingen. Daarom wordt er veel samengewerkt
met brancheverenigingen, zoals de Nederlandse Rubber en Kunststof Industrie (NRK).
Projecten worden samen opgepakt, zoals het
invoeren van ISO 26000 (een MVO Zelfverklaring). “We zijn ervan overtuigd dat wij op een
goede manier bezig zijn”, vindt Kok. “Daarom
stellen wij ons bedrijf ook open voor anderen.” Op dit moment loopt er een pilot met
de Arbeidsinspectie over hoe om te gaan met
gevaarlijke stoffen. “Aan dergelijke initiatieven
doen wij graag mee, op dat vlak zijn wij heel
open in wat wij doen.”

TROTS OP MIJLPAAL
Vijftig jaar praktijkervaring op het dak. De gedachte aan die mijlpaal bezorgt Kok een trots
gevoel. Hij maakt inmiddels achttien jaar deel
uit van het Kamper bedrijf. “Ik werk in een fijn
bedrijf en heb een prettige baan met veel vrijheid. Niet voor niets zijn veel mensen hier loyaal en werken er al een hele lange tijd. Ik durf
te stellen dat wij goed bezig zijn. Uiteraard zijn
er altijd zaken die verbeterd kunnen worden.
Dat maakt dat je werk eigenlijk nooit af is.”
CERTIFICERING BELANGRIJK VOOR CCM
Een KOMO-certificaat sinds 1988, ISO 9001
vanaf 1993, ISO 14001 vanaf 2006 en sinds dit
jaar een EPD op basis van ISO 14025. Zomaar
een greep uit de certificaten die CCM op dit
moment bezit. Deze ISO certificaten en productcertificaten spelen een belangrijke rol
binnen het bedrijf. “Het is een continu proces om je steeds te blijven verbeteren”, stelt
Onno Fokkinga, hoofd Research & Development.
Bedrijven wensen steeds vaker zaken te doen
met andere partijen, die (ISO) gecertificeerd
zijn. Bij CCM wordt er standaard vanuit een
duurzame gedachte en wijze gewerkt. Vanuit
zijn achtergrond in de chemische technologie
is hoofd R & D Fokkinga (53), inmiddels zo’n 27
jaar werkzaam bij CCM, nauw betrokken bij dit
proces.

“Onze EPDM scoort
in duurzaamheid
veel beter dan het
gemiddelde.”

ONNO FOKKINGA
Manager Research & Development
Aan vijftig jaar praktijkervaring op het dak
heeft Fokkinga met 27 dienstjaren een grote
bijdrage geleverd. Hij geniet van het werk. “Je
wordt op hoofdlijnen gestuurd, maar voor de
rest heb je een behoorlijke mate van vrijheid
in een platte structuur. Bovendien voel ik mij
erg betrokken bij ons product. En, niet geheel
onbelangrijk, de sfeer is hier erg goed.”
50 jaar hertalan®
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EPDM verdient een
goede verwerker
INTERVIEW MET ALBERT VAN DEN HOUT, UITGEVER ‘DAKENRAAD’ EN OUD DIRECTEUR BDA DAKADVIES

Dakenraad is in ruim twintig jaar uitgegroeid tot een begrip in de dakenwereld. Met
verhalen over producten, techniek en milieu belicht het allerlei zaken uit de branche.

EEN INDRUKWEKKEND CV
Albert F. van den Hout (27-2-1948) is sinds 1994
hoofdredacteur van vakblad Dakenraad en beschikt over
decennia ervaring in de dakenwereld. Zijn eerste directe
aanraking met de dakenmarkt heeft hij in 1970 als inspecteur
bij de branchevereniging VEBIDAK. Daarna vier jaar als
dakadviseur bij ERDO en uiteindelijk in 1978 in dienst bij
de BDA Dakadvies. In 1992 wordt Van den Hout statutair
directeur en in 1997 Directeur Grootaandeelhouder. Na de
overname van BDA Dakadvies door KIWA blijft Van den
Hout nog tot aan zijn pensionering in dienst als professional
partner.
Van den Hout staat bekend om zijn uitvoerige vakkennis.
Hij heeft meerdere (SBR) publicaties op zijn naam staan
en meegewerkt aan o.m. de Vakrichtlijnen gesloten
dakbedekkingssystemenen, Handboek Daken en BDA
Dakboek. Verder wordt hij regelmatig benaderd als expert
en voor het schrijven van duurzaamheidsrapporten.
Sinds 1994 is Van den Hout ook hoofdredacteur van het
vakblad Dakenraad. Een toonaangevend vakblad waarin
o.m. jaarlijks (sinds 1997) het opinieonderzoek “Dakmeter”
gepubliceerd wordt. Dit onderzoek is op dit ogenblik de
enige Nederlandse graadmeter over de marktverdeling
van de verschillende toplagen die in Nederland worden
toegepast.
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Eén van de onderdelen die tot de verbeelding spreekt, is
hierin belangrijk. Voor de dakenindustrie in zijn algemeenhet jaarlijkse dakmeter/ opinieonderzoek. Hierbij wordt
heid waakt Van den Hout voor de groeiende groep zzp’ers
er gekeken naar de voorraad platte daken in Nederland.
en aannemers. Zij ontberen in de meeste gevallen volgens
Van den Hout introduceerde dit in 1996 in zijn blad.
hem de specifieke actuele kennis om met EPDM of een an“Er kwam steeds meer vraag naar van
dere dakbedekking om te gaan. “EPDM heeft
verschillende kanten. Het is geen wede potentie om meer dan vijftig jaar mee te
tenschappelijk onderzoek, maar een
gaan. Wanneer het echter onjuist gebruikt of
“	Hertalan
dakmeter/opinieonderzoek. De aanverwerkt wordt, ontstaan er problemen. Dan
tallen zijn gebaseerd op onderzoek, aankan het product nog zo goed zijn, de kwaliteit
membranen
gevuld met de ervaringen van experts
van de verwerker speelt ook een rol. Bij Carzijn een goed
uit het vakgebied.”
lisle wordt er gewerkt in een kwaliteitsomgeproduct voor
ving. Dat verdient een goede verwerker.”
Uit de laatste edities van de dakmeter
nieuwbouw
komt naar voren dat EPDM het tweede
Een ander bijkomend gevaar is de duurzaof in de 		
dakbedekkingsysteem van Nederland is,
me waterdichtheid van het dak. Tijdens de
renovatie”
na APP-dakbedekking. Volgens Van den
bouw lopen verschillende onderaannemers
Hout komt dit doordat de renovatiemarkt
over het dak. Draagt dat bij aan de duurin Nederland zeer groot is. Op dit moment
zaamheid? Van den Hout bepleit een geis zeventig procent afkomstig van de rebruikskeuring na een jaar. “Wordt het dak
novatiesector. “Wij zijn een bitumenland.
gebruikt zoals het bedoeld is? Dan kun je
Bovenop de bestaande dakbedekking kun
ook beter aangeven of de levensduur van
je heel makkelijk EPDM of bitumen leggen. Daarom zijn zij
EPDM kan worden gehaald, als het dak niet op de juiste
de grootste twee. PVC bijvoorbeeld is niet compatibel met
wijze wordt gebruikt.”
bitumen, waardoor er kunstgrepen met scheidingslagen
nodig zijn.”
Volgens Van den Hout heeft Hertalan, en dus EPDM in zijn
algemeenheid, een mooie toekomst. Zeker als je het volleDAKDEKKER LEIDEND
dig kan kleven. “Hertalan membranen zijn een goed proIn de afgelopen jaren is duurzaamheid een hot item geworduct voor nieuwbouw of in de renovatie van een bestaand
den. Van den Hout bepleit dat duurzaamheid niet enkel en
project, als er veel daken zijn met gelijkmatige grotere dakalleen bepaald wordt door het materiaal. De dakdekker is
delen”, vertelt de uitgever van Dakenraad.

EPDM groei van 1997 tot 2015 in Nederland

4,3%

20%

1997

2015
50 jaar hertalan®
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“We kijken uit
naar een mooie
toekomst samen”

BLANCHE JANSSEN
Lanxess

KELTAN® en Hertalan:
een sterke traditie
van kwaliteit
INTERVIEW MET LANXESS, OVER HET MERK KELTAN®

AAN DE BASIS VAN ELKAARS SUCCES
In 1965 start NV Staatsmijnen met de bouw
van de DSM Polychem Rubber Production Facility, een rubberfabriek met een capaciteit
van 12.000 ton per jaar en een totaalbudget
van 18 miljoen gulden. Twee jaar later wordt
de fabriek geopend, het is de eerste EPDM
rubber productiefaciliteit in Europa. EPDM
bestaat principieel uit dezelfde soort bouwstenen als natuurrubber, dus daar liggen kansen om natuurrubber te vervangen. Voor één
van de eerste toepassingen denkt men direct aan autobanden en fietsbanden. Helaas
blijkt al snel dat EPDM daar minder geschikt
voor is. KELTAN® moet op zoek naar nieuwe
toepassingen voor dit mooie rubberproduct.
Met name door de goede weersbestendigheid van EPDM zijn we terechtgekomen bij
toepassingen in onder meer autoprofielen en
dakbedekking. U voelt het al aankomen: hier
kruisen de wegen van KELTAN® en Hertalan
elkaar. Toenmalig DSM-medewerker Nico van
Beek legt de eerste contacten met Hertel, het
moederbedrijf van Hertalan en zo wordt Hertalan één van de eerste KELTAN®-afnemers.
Wat veel mensen tegenwoordig niet meer
weten is dat de letters ‘an’ in de naam Hertalan zelfs afkomstig zijn van KELTAN®! Hertalan is de eerste producent van EPDM dakbedekking en gevelsystemen in Nederland en
tot vandaag de dag een ijzersterk merk in de
markt.
VANDAAG: ONMISBARE SPECIALISTEN
Anno 2015 is EPDM één van de belangrijkste
synthetische rubbers ter wereld. In het dagelijks leven komt u het overal tegen. In uw
auto, op het dak, in huishoudelijke apparaten en zelfs op de sportvelden... het is niet
meer weg te denken. KELTAN® en Hertalan
hebben elkaar gezocht en gevonden. Allebei
staan we voor zeer hoogwaardige kwaliteit
en gaandeweg hebben we onszelf ontwikkeld tot ware specialisten. Hertalan op het
gebied van dakfolie en KELTAN® op het gebied van EPDM.

Soms gaat een zakenrelatie een stukje verder dan
alleen leveren en afnemen. In het geval van KELTAN® en Hertalan
is dat zeker het geval. Niet alleen onze bedrijfsnamen zijn verwant aan elkaar, we
vinden allebei onze oorsprong in de jaren zestig en delen een rijke historie van
innovatie en een passie voor EPDM. Het gouden jubileum van Hertalan is een
uitgelezen kans voor een kleine terugblik op onze gezamenlijke historie.
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DE TOEKOMST
De toepassing van EPDM in dakbedekking is
en blijft volgens ons succesvol. De vraag naar
duurzame kwalitatieve producten groeit, ook
in de particuliere sector. En als je kwaliteit
zoekt, kom je al gauw uit bij Hertalan. Ook bij
KELTAN® besteden we steeds meer aandacht
aan duurzaamheid. Een mooi voorbeeld van
een duurzame ontwikkeling die zakelijke mogelijkheden biedt voor zowel KELTAN® als onze
klanten is KELTAN® Eco. Dit is ’s werelds eerste EP(D)M rubber op basis van hernieuwbare
grondstoffen. KELTAN® Eco helpt onze klanten
groenere producten te creëren. Zo blijven wij
net als Hertalan steeds vertrouwde kwaliteit
leveren en tegelijkertijd zoeken naar vernieuwing. Dat gaat verder dan leveren en afnemen, dat is elkaar verder brengen.
We feliciteren Hertalan met het prachtige
jubileum; 50 jaar is echt iets om trots op te
zijn! En we kijken uit naar een mooie toekomst
samen.
50 jaar hertalan®
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Van Beek legde het contact
tussen DSM en Hertel
BART VAN BEEK, EIGENAAR VAN VAN BEEK EPDM BV

“	Mijn vader was de
praktijkman, die
ervaringen vanuit het
werkveld meenam
in de ontwikkeling
van de eerste EPDM
dakbanen”

Met een beetje fantasie zou je Nico van Beek de grondlegger van Hertalan kunnen noemen.
Als toenmalig medewerker van DSM legde hij in de jaren zestig het eerste contact voor de
samenwerking tussen DSM en Hertel. Dit leidde tot de productie van de eerste Europese EPDM
dakbaan. Het in 1972 door Van Beek opgerichte bedrijf Van Beek EPDM BV is ook tegenwoordig
nog een belangrijke partner voor Hertalan.
Nico van Beek (inmiddels 77) was bij DSM verantwoordelijk voor het commercieel onder
de aandacht brengen van het merk Keltan®,
de grondstof EPDM waaruit onder meer dakbanen geproduceerd worden. Zodoende was
hij op zoek naar rubberproducenten. Omdat
hij al eens bij Hertel in Kampen was geweest,
was die link snel gelegd. “Mijn vader was de
praktijkman, die ervaringen vanuit het werkveld meenam in de ontwikkeling van de eerste
EPDM dakbanen”, vertelt zijn zoon, en huidig
directeur, Bart van Beek (47). “Dan moet je
denken aan het afdekken van een hoek en het
bevestigen van profielen. Er is een heel systeem voor ontwikkeld, want alleen het product
zelf was niet voldoende.” Hiervoor sprak Van
Beek senior onder meer met dakdekkers en
lijmfabrikanten.
De eerste EPDM dakbaan was zoals gezegd
door Hertel in 1968 geproduceerd. Dit proefdak
werd bij een medewerker van DSM aangelegd.

Door de jaren heen werd dit dak nauwlettend
gevolgd. In 1998 werd het nemen van een
monster zelfs officieel vastgelegd door een notaris. Van Beek: “Het was inmiddels dertig jaar
dat het dak er lag. We vonden het zinvol om dit
eens vast te leggen.” Het dak van één van de
drie andere proefdaken uit die begintijd werd
in 1993 van het huis gehaald en geplaatst op
de toenmalige locatie van Van Beek in Geleen.
“Zo konden bezoekers meteen voelen en zien
wat voor fantastisch product het is.”

nauw samen. Zoon Bart van Beek is nog
altijd in het bezit van bezoekersrapporten uit
die tijd waarin Hertalan genoemd wordt. In
september 1972 was er een positieve klacht
van dakdekker De Kluiver uit Rotterdam. “Hij
baalde want er waren te weinig rollen van
Hertalan beschikbaar. Dat toont wel aan
hoe goed het product toen ook al was”, vindt
Van Beek.
Anno 2015 is Van Beek EPDM BV nog altijd
actief in de wereld van EPDM. Het maakt
prefab systemen en voegt hier kennis en
kunde aan toe. Omdat de Limburgse firma
geen eigen fabriek heeft, koopt het nog altijd
EPDM in bij andere partijen. Dit doet Van
Beek ook bij Carlisle Construction Materials
in Kampen. “De samenwerking is nog altijd
goed. Ik voorzie een mooie toekomst voor
EPDM in Nederland. Ons marktaandeel kan
alleen maar groeien door een duw in de juiste
richting.”

MOGELIJKHEDEN
Het product EPDM sprak Van Beek dusdanig
aan, dat hij in 1972 besloot om zijn eigen
firma op te zetten: Van Beek EPDM BV. “Mijn
vader zag al snel mogelijkheden met de
unieke eigenschappen die EPDM bezit. Er is
ooit weleens een uitstapje gemaakt naar een
ander product, maar altijd kwamen we tot
de conclusie dat EPDM het beste is.” In die
beginperiode werkten Van Beek en Hertel

Oudste geregistreerde EPDM-dak ter wereld
Het in 1968 door de DSM aangebrachte
EPDM proefdak is een interessant object.
De EPDM maakt het mogelijk dat dit
waarschijnlijk het enige dak in Nederland is,
dat al zo lang gemonitord wordt. Ook voor het
vakblad “De Dakenraad” is dit een interessant
object, sinds 2003 besteed het meerdere
rapportages aandacht aan deze ‘proeftuin’.
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Veroudering gemeten
EPDM folie 1 mm
700

In de uitgave uit april 2009 werd voor het
eerst een inkijk gegeven in de testresultaten.
Hier een kort relaas uit die rapportage: “Door
DSM/Van Beek zijn regelmatig proefstukken
uit de dakbedekking gesneden om de verouderingsinvloeden op de mechanische eigenschappen te kunnen bepalen. In 1968 werden
er nog EPDM dakbanen geproduceerd die niet
volledig uitgevulcaniseerd waren, dit was destijds ter bevordering van de hechteigenschappen. Dit heeft invloed gehad op de testresultaten, deze zijn in het begin nl. toegenomen.”

600

“Als maatstaf voor de veroudering wordt er
gekozen voor de Rek bij Breuk, zijnde de eigenschap die het meest gevoelig is voor de achteruitgang. Als ondergrens wordt 150% aangehouden, een waarde die is bepaald tijdens
het SKZ onderzoek. Het 40 jaar (in 2009) oude
monster heeft een Rek bij Breuk van 205%”.
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“Ze waren verbaasd
over de hoogwaardige
machines die we
hier toen al hadden”

KLAAS BIEN
Medewerker folie magazijn

“Naar onze
afdeling
heb je geen
omkijken”

GERT TEMMINK
Medewerker folie magazijn

Hertalan voelt als ons kindje
INTERVIEW MET KLAAS EN GERT, COLLEGA’S FOLIE MAGAZIJN

Al zeventien jaar lang werkt het folie magazijn in dezelfde samenstelling. Klaas Bien (57) en
Gert Temmink (50) vormen samen met Jan Wind (51) en Willem Hanekamp (57) deze geoliede machine.
“Hertalan voelt als ons kindje. Het maakt een wezenlijk onderdeel uit van ons leven”, vinden Klaas en Gert.
SFEERVOLLE AFDELING
Gert: “Wij werken inmiddels alweer zeventien
jaar op dezelfde afdeling, dus de routines zijn
duidelijk. Klaas en ik beginnen ‘s ochtends
vroeg om zes uur. Een uur later start Jan zijn
dienst, waarna Willem om half drie het stokje
van ons overneemt. Willem is geen ochtendmens en werkt liever ‘s middags en ‘s avonds.
De sfeer tussen ons vieren is heel gemoedelijk.
Op papier is Jan onze voorman, maar in de
praktijk kunnen we allemaal ons zegje doen.”
Klaas: “Wij moeten ervoor zorgen dat de stalen kern op de koker komt. De rol moet vervolgens gesneden of omgewikkeld worden.
Iedereen heeft zijn eigen plek of machine, de
taakverdeling is duidelijk.”
Gert: “De mensen weten dat ze naar onze afdeling geen omkijken hebben. Wij hebben het
werk altijd klaar. CCM geeft ons veel vrijheid
en dat voelt ontzettend goed.”
BOEREN UIT KAMPEN
Gert: “Door de jaren heen beleef je hier weleens wat. Ik werk hier nu al zo’n 27 jaar, in die
tijd is er het nodige gebeurd. In het verleden
werkte Johan Zuidema hier als hoofd bedrijfsbureau. Destijds was er nog een intercom. Als
Zuidema door de intercom ging schreeuwen,
moest je hopen dat je geen hartverzakking
kreeg. Aan zijn fluiten kon je ook merken of hij
goed in zijn vel zat. Als hij floot, dan kon je bij
mooi weer om tien uur vrij krijgen. Daar deed
hij niet moeilijk over. Dat was anders, als je
hem niet fluitend tegenkwam...”
Klaas vult aan: “Ik zit inmiddels, uitgezonderd
een pauze van een paar jaar, alweer 34 jaar
bij dit mooie bedrijf. Wat op mij veel indruk
16
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heeft gemaakt is de verhuizing van de bouw
en persafdeling van Hertel Amsterdam naar
Kampen, midden jaren tachtig. Die Amsterdammers hadden toch zoiets: ‘Moeten we nu
naar die boeren toe?’ Ze waren verbaasd over
de hoogwaardige machines en apparatuur die
we hier toen al hadden. Ze keken hun ogen
uit.”
Gert: “Op mijn eerste werkdag kwam de algemeen directeur Naborn naar onze afdeling toe.
Hij wilde mij een hand geven, maar ik had vieze
handen. Dus ik weigerde. Toen vertelde hij: ‘Je
moet niet vergeten, ik ben in de scheepsbouw
begonnen.’ Dat vond ik zo’n mooie uitspraak.
Hij had voor iedereen tijd voor een babbeltje
en dat vond ik heel prettig.”
VIJFTIG JAAR HERTALAN
Gert: “Het is een hele prestatie dat het merk
Hertalan al vijftig jaar meedraait. We blijven
steeds ontwikkelen om het product beter te
maken. Ja, het is wel een onderdeel van ons
leven geworden.”
Klaas: “Het is ons kindje, zo voelt het voor mij
wel. Het is een deel van mijn leven en ik hoop
dat ik hier nog tien jaar zou mogen werken tot
aan mijn pensioen.” “Wat nooit mag veranderen? Dat ik niet meer in een overhemd mag
werken. Ik ben de enige in de productiehal die
niet in T-shirt of trui rondloopt. Is het warm,
dan stroop ik de mouwen op. En is het koud,
dan doe ik ze naar beneden. Net zo makkelijk.”
Gert: “Ik hoop dat we zelfstandig kunnen blijven. Wij werken al jaren op deze manier en we
hebben het goed met elkaar. De gemoedelijkheid zegt veel over onze afdeling en maakt het
ook zo mooi.”
50 jaar hertalan®
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In 1965 produceert Hertel
haar eerste dakbaan
(butyl rubber).
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TWEEDE
PRODUCTIELIJN

PRODUCTIE
ROEMENIË

In Roemenië wordt een
tweede productielocatie
geopend. Voor de
productie van
membranen en
toebehoren.

NIEUWE
VESTIGINGEN
In de jaren ‘90 wordt HRP
meer en meer commercieel en gaat
de Europese markt bewerken.
Vestigingen in Engeland en
Duitsland worden geopend.

HE

TD

AK
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AAR
0J

AK

TIJ K E RVA RI N G

OP

In Kampen wordt een
tweede nieuwe productielijn in gebruik genomen.

AFSLUITING
VERBOUWING

Na ruim twee jaar verbouwen is
het resultaat adembenemend.
Het nieuwe TechnoPoint
is het visitekaartje.

2012

2005

ONTWIKKELING
EERSTE DAKBAAN

1999

De combinatie van de
woorden Hertel en Keltan
(EPDM merk v. DSM) wordt de
nieuwe merknaam.

Dit jaar vieren we dat
wij met HERTALAN®, 50 jaar
praktijk ervaring op
het dak hebben.

PR

1965
HERTALAN

50 JAAR
ERVARING

2015

Hertel Rubber Products wordt
Hertalan Rubber Products BV.
Een zelfstandige
onderneming.

1968

In 1968 is in samenwerking met
DSM de eerste Europese
EPDM dakbedekking ontwikkeld.

MANAGEMENT
BUY-OUT

Het succes van de productie
in Roemenië vertaalt zich in de
nieuwbouw van een modern pand
met 8.000 m2 vloeroppervlakte.

2010

1961

EERSTE
PRODUCTIE EPDM
DAKBEDEKKING

Als eerste onderneming
ter wereld heeft Hertalan
de Rollerhead technologie
voor de productie van EPDM
foliebanen geïntroduceerd.

2007

30 mei 1961
eerste steenlegging
voor de locatie van
Hertel in Kampen.

NIEUWBOUW
ROEMENIË

2011

INTRODUCTIE
ROLLERHEAD TECHNOLOGIE

1978

OPENING LOCATIE
HERTEL KAMPEN

CARLISLE®
CONSTRUCTION
MATERIALS BV

Hertalan Rubber Products
verkoopt haar aandelen aan Carlisle Inc.
HERTALAN® wordt een onderdeel
van CCM-Europe.

50 jaar hertalan®
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Trots!

Door kennis naar voren te
halen voorkom je slechte
compromissen

“	Het ging over
duurzaamheid,
en vooral over
common sense”

INTERVIEW MET MARCO MATIC, PROJECTARCHITECT BIJ IAA ARCHITECTEN

Ons gesprek vindt plaats in het hoofdkantoor
van IAA Architecten, gevestigd in de statige
Villa Menko-Edersheim. Sinds 1996 is de stadsvilla het onderkomen van IAA Architecten. Een
prachtig historische werkplek. Als het aan architect Marko Matić ligt, gaan alle gebouwen die hij
ontwerpt net zo lang mee als de plek waarin ze
getekend zijn. “Ik ontwerp projecten waarvan ik
denk dat ze makkelijk vijftig jaar meegaan. Maar
nog liever honderd. Want dan weet ik zeker dat
er aan alle factoren die een goed gebouw definiëren is voldaan: esthetisch mooi, maar vooral
een plek waarin een opdrachtgever zijn huis
vindt, dat past, functioneel is en waarin hij graag
wil zijn. En als een gebouw zo lang meegaat is
het ook nog eens duurzaam natuurlijk.”

OVER IAA ARCHITECTEN

Het ging over duurzaamheid, en vooral over common sense.
Over het belang van mooie daken en wat de Rolls-Royce onder de
dakbedekkingen is. Dat architecten en opdrachtgevers wel eens wat
vaker op Google Earth mogen kijken. Carlisle Construction Materials BV
in gesprek met Marko Matić, projectarchitect bij IAA Architecten.

IAA Architecten is een architectenbureau met vestigingen in Enschede
en Amsterdam. Het bedrijf bestaat
ruim 40 jaar en is uitgegroeid tot
een van de vijf grootste full-service
architectenbureaus in Nederland.
IAA heeft alle disciplines in huis
waaronder afdelingen voor interieur,
stedenbouw en landschap. Het bedrijf is bekend geworden als één van
de pioniers in het gebruik van BIM.
IAA werkt voor opdrachtgevers uit
alle denkbare sectoren in Nederland,
Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.
Bekende projecten van IAA Architecten zijn onder meer het FC Twente
stadion (Grolsch Veste), de westflank van het VU Medisch Centrum,
het Rotterdamse stadhuis, het ROC
in Hengelo en Saxion in Enschede.

DUURZAAMHEID: BOUWEN VOOR
DE LANGE TERMIJN
Het woord is gevallen: duurzaamheid. Een
containerbegrip? Of een vaste set betekenisvolle richtlijnen? We vragen Matić hoe hij er in
zijn werk tegenaan kijkt. “Duurzaamheid is inderdaad wel een containerbegrip geworden. Er
wordt van alles mee bedoeld. Wat mij betreft
begint het met common sense. Als je uit het
oogpunt van esthetische allure kiest voor materialen die uit het regenwoud komen en over
de halve wereld moeten worden verscheept
dan weet je dat je niet duurzaam bezig bent.
Hoe het dan wel moet? Zoals al gezegd: de
grootste klap kun je maken door een gebouw
te ontwerpen dat een stuk langer mee kan dan
waarvoor het in de boeken staat.”
DUURZAAMHEID GAAT OM EEN TOTAALVISIE
Als het over duurzaamheid gaat hangt Matić
een totaalvisie aan. En zo’n brede kijk begint
al bij het kiezen van duurzame materialen:
“Neem de nieuwbouw van Saxion Hogescholen in Apeldoorn. Dat is een project van onze
hand. De opdrachtgever wilde hoge standaarden van duurzaamheid nastreven. Dan ga je
kijken naar duurzame materialen. We kwamen er achter dat veel keurmerken niets zeggen over de carbon footprint. Dus die ecologische belasting hebben we eens per materiaal
uit laten rekenen. Waar komen de grondstoffen vandaan? Hoe wordt het geproduceerd?
Wat kun je zeggen over transport? En hoe zit
het met cradle-to-cradle: kun je het materiaal
later nog weer hergebruiken? De optelsom
van dit alles heeft ons doen besluiten om het
gebouw niet in beton, maar vooral in staal uit
te voeren. Dat proces was heel leerzaam. Door
in een heel vroeg stadium samen om tafel te
gaan met de opdrachtgever en materiaalproducenten werd uiteindelijk een heel mooi en
duurzaam resultaat bereikt.”

ZO VROEG MOGELIJK MET
DE LEVERANCIER PRATEN
Eerder schakelen met leveranciers is dus wat
Matić betreft een goede ontwikkeling? “Ja
natuurlijk. En dat heeft niet alleen met duurzaamheid te maken, maar ook met het maximaliseren van expertise en zekerheid in een
project. Neem Saxion Enschede, een nieuwbouwproject van mijn hand. Deze hebben wij
op basis van de wensen van de opdrachtgever
duurzaam ontworpen. We kwamen in een
heel vroeg stadium van het ontwerpproces
met leveranciers in contact voor het ontwerp
van specifieke gevels en ook de dakconstructie. Ik ben daar een voorstander van. De kennis van leveranciers als Carlisle Construction
Materials naar voren halen in het proces door
ze bij de opdrachtgever mee aan tafel te nemen en samen tot een oplossing te komen. Zo
voorkom je dat er in een later stadium in het
proces slechte compromissen moeten worden
gesloten.”
GOOGLE EARTH EN DE VIJFDE GEVEL
Hoe belangrijk in een project is het ontwerp
van een dak voor architecten? Vormen daken
een cruciaal onderdeel in de ontwerpen van
Matić? “Het is grappig dat je dat vraagt. Bij
IAA heb ik veel samengewerkt en geleerd van
Gerrit Wijnia. Hij noemde het dak altijd ‘de
vijfde gevel’. Een onderdeel dat dus net zoveel
aandacht verdient als de andere vier gevels. En
zo gaan we daar bij IAA ook mee om. Maar die
focus mis ik helaas vaak bij andere architecten.
Soms worden er gebouwen neergezet, waarop
je vanuit andere kunt neerkijken en dan worden daar daken op gemaakt waarvan ik denk:
dat had ook wel anders gekund. Ik had ook
echt gedacht dat de komst van Google Earth
daar verandering in zou brengen. Als je daarmee op steden en gebouwen neerkijkt zie je
wat voor rommeltje het soms is. Daar zouden
architecten en opdrachtgevers wel eens wat
meer rekening mee mogen houden wat mij
betreft.”
DE ROLLS-ROYCE ONDER DE DAKBEDEKKING
IAA Architecten ontwerpt regelmatig daken
van gebouwen met EPDM. Matić: “Ik kwam
in 1997 tijdens mijn studie Bouwkunde voor
het eerst met het materiaal in aanraking. Toen
werd in Tilburg het poppodium 013 gebouwd.
Een iconisch gebouw. EPDM werd daar gebruikt als dak- en gevelbekleding, dat wist ik
inderdaad. Daar hoorden we in onze lessen
over natuurlijk. Sindsdien ben ik altijd enthousiast gebleven.”
Volgens Matić vragen opdrachtgevers regelmatig om in het ontwerp EPDM te gebruiken:
“Ja, dat geldt zeker voor onderwijsinstellingen
en zorgpartijen. Die hebben hun eigen bouwpoot en houden het onderhoud in eigen beheer. Zij kennen de voordelen van EPDM, en
weten dat het een duurzaam product is en vragen daar dus om. Dat is wat mij betreft prima.
We noemen EPDM hier intern niet voor niets
de Rolls-Royce onder de dakbedekking.”

Fotografie: Tjeerd Derkink

22

50 jaar hertalan

®

50 jaar hertalan®

23

“	Dat Hertalan daken
kan aanwijzen die
net als het bedrijf
al een halve eeuw
bestaan vind ik niet
verwonderlijk.”

CV DIPLOM-INGENIEUR (FH)
LEOPOLD GLÜCK
Leopold Glück studeerde in 1978 af aan de
Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt in
het vakgebied Kunststoftechniek. In de eerste jaren van zijn carrière werkte hij als Application Engineer bij LONZA Werke in Basel
- nu onderdeel van de Brits/Zwitserse chemiereus Ineos. Na 1982 ging Glück aan slag
bij het Süddeutschen Kunststoff-Zentrum
(SKZ) - één van Europa’s grootste geaccrediteerde en gecertificeerde instellingen voor
kwaliteitscontroles. Onder leiding van Glück
werd veel onderzoek uitgevoerd naar kunststof foliën. Vanuit die functie voerde Glück in
1998 het bekende levensduuronderzoek uit
naar EPDM-dakbedekking, waarmee voor
het eerst wetenschappelijk en onomstotelijk
werd vastgesteld dat EPDM een levensduur
van minstens vijftig jaar heeft.

De duurzaamheid
van gedegen
onderzoek

INTERVIEW MET LEOPOLD GLÜCK VOORHEEN ONDERZOEKER BIJ SKZ

Tegenwoordig werkt Glück als zelfstandig en
onafhankelijk productexpert op het gebied
van kunststof afdichtingen in de bouwwereld.
Vanuit die rol heeft hij zitting in verschillende
adviesorganen zoals:

EPDM heeft een levensduur van meer dan vijftig jaar.
Het is een uitspraak die zo algemeen aangenomen

• Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)
• Deutschen Instituts für Normung e.V. (DIN)
• Deutschen Verbandes für
Schweißtechnik e.V. (DVS)
• Deutschen Gesellschaft für
Geotechnik e.V. (DGGT)

en aanvaard is dat professionals in de sector hem
dagelijks doen. Maar niet iedereen zal meer weten
waar deze conclusie vandaan komt.

We interviewden Leopold Glück. Hij leidde
eind jaren ‘90 het onderzoek waarin dit gegeven voor het eerst onomstotelijk en wetenschappelijk werd vastgesteld. Herr Glück, onder uw leiding onderzocht het Süddeutschen
Kunststoff-Zentrum (SKZ) alweer bijna twintig jaar geleden de levensduur van EPDM-dakbedekking. Kunt u meer vertellen over de achtergronden van het onderzoek? Hoe kwam het
tot stand en hoe kon u deze conclusie trekken?
“Vertegenwoordigers van het overkoepelende
orgaan van de Duitse rubberindustrie (AKB) en
de Benelux-vereniging van EPDM-producenten (VESP) kwamen bij ons. De mensen van
het AKB kenden ons werk, omdat zij hadden
geparticipeerd in een ander onderzoek naar
dakbedekkingen dat we hadden uitgevoerd in
opdracht van Duitse ministerie van Ruimtelijk
Ordening en Stedenbouw. Zij wilden graag de
levensduur van elastomeer EPDM-dakbanen
wetenschappelijk laten testen. De hypothese
bestond dat EPDM een levensduur van vijftig
jaar heeft. De vraag aan ons was of wij dat
konden aantonen.”
Dat het onderzoek door het SKZ zou worden
uitgevoerd was in eerste instantie niet zeker.
De opdrachtgevers hadden ook twee andere
24
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Glück: “EPDM is een elastomeer en
vergelijkbaar met een elastiek. Als het breekt
voordat het tot anderhalf keer is opgerekt, dan
is de maximale levensduur bereikt.”

onderzoeksinstituten - het Nederlandse TNO
en de BDA (red.)- gevraagd een onderzoeksvoorstel uit te brengen. Maar het onderzoeksplan van SKZ bleek het meest grondig en doordacht. Glück vertelt: “Ik stelde de industrie een
onderzoek in drie delen voor, waarmee we de
levensduur van EPDM zouden vaststellen. We
wilden beginnen met een gedegen literatuuronderzoek. Vervolgens wilden we de bestaande - en daadwerkelijk in de praktijk verwerkte
– EPDM dakbanen aan allerlei tests onderwerpen. En tenslotte zouden we in een laboratoriumsetting die dakbanen met hoge temperaturen kunstmatig verouderen en diezelfde tests
opnieuw doen.
We hebben dit voorstel in een tweetal sessies
aan verschillende EPDM-fabrikanten en grondstoffenleveranciers (opdrachtgevers van het
onderzoek) voorgelegd en blijkbaar viel onze
opzet in goede aarde, want we mochten het
onderzoek uitvoeren. Ik hoor nu eigenlijk pas
dat er toentertijd meerdere onderzoeksinstituten in de race waren voor deze opdracht.
Maar blijkbaar was ons voorstel completer.”
PROEFDAKEN IN VIER EUROPESE LANDEN
Eind 1998 gaat het SKZ-onderzoek van start.
Bijna alle EPDM-fabrikanten in Duitsland,

Scandinavië en de Benelux doen mee. Zij leveren een lange lijst met gebouwen aan, waaruit
Glück zijn testobjecten kan kiezen. Er worden
39 dakprojecten geselecteerd in Duitsland,
Oostenrijk, Nederland en Zweden. Op deze daken ligt EPDM van tussen de twee en de dertig
jaar oud. Glück: “Onder toezicht van het SKZ
- meestal was ik daar zelf bij aanwezig - werd
een vierkante meter EPDM van al die gebouwen verwijderd. We kozen op elk dak voor een
sample die het meest onder weersinvloeden
te lijden had gehad. Dus stukken die het meest
in de zon lagen en zich zo hoog mogelijk op het
dak bevonden. Die namen we mee naar onze
testlocatie in Würzburg voor het uitgebreid
testen van de mechanische eigenschappen.”
De resultaten van de samples werden vergeleken met nieuwe EPDM-banen. Wat bleek? Op
alle onderzochte daken bleek de elastomeer
EPDM-dakbedekking haar functie nog volledig te vervullen; aan de monsters was visueel
geen ernstige veroudering zichtbaar. Alle dakbanen voldeden nog volledig aan de gestelde
functie van waterdichting. Een bemoedigend
resultaat. Maar niet het doel van het onderzoek. Want dat ging tenslotte om de vraag of
EPDM een levensduur van vijftig jaar valt toe
te rekenen.

VERSNELD VEROUDEREN IN
WARMTE- EN KLIMAATKASTEN
Maar hoe meet je de levensduur van EPDM
met banen van dertig jaar oud die nog met
glans door alle tests komen? Het team van
Glück ontwierp een bijzondere procedure:
“We wilden de dakbanen kunstmatig verouderen. Wetenschappelijk is veroudering een
proces waarbij de eigenschappen van een
materiaal onomkeerbaar veranderen onder
invloed van externe factoren. Van kunststoffen weten we dat met name temperatuurwisselingen van doorslaggevende invloed zijn op
veroudering. Dus we stelden de EPDM-monsters die we hadden verzameld, bloot aan
verschillende temperaturen tussen de 80 °C
en 110 °C. En dat voor korte én lange periodes
- van één of enkele dagen tot maar liefst 24
maanden. Andere EPDM-samples gingen de
klimaatkast in. Daarin kregen ze niet alleen te
maken met hoge temperaturen, maar werden
ook de hele dag blootgesteld aan UV-straling.
En al die dakbanen ondergingen vervolgens
telkens weer dezelfde mechanische tests.”
De meest bepalende waarde om de kwaliteit van een elastomeer te bepalen is ‘rek
bij breuk’. Glück en zijn team bepaalden een
onderwaarde van 150%. In lekentaal: “rek het

materiaal machinaal uit als een elastiekje. Als
het breekt voordat het tot anderhalf keer zijn
originele lengte is opgerekt, is de maximale
levensduur bereikt.” Glück: “Een tamelijk willekeurige ondergrens inderdaad. We wisten
in elk geval zeker dat EPDM met een waarde van boven de 150% nog met gemak zou
functioneren. Sterker: ook materiaal onder de
150% kan onder normale belasting nog prima
dienen als dakbedekking. Maar we wilden
een uiterst conservatieve ondergrens hanteren. Zodat je heel zeker weet: als het materiaal met deze omstandigheden kan omgaan,
voldoet het in alle gevallen nog.”
NIET VERBAASD OVER DE
GOEDE UITKOMSTEN
De EPDM-dakbanen die in de warmtekasten
in Würzburg ook voor langere tijd aan hoge
temperaturen werden blootgesteld bleken
echter nooit onder 250% rek bij breuk te scoren. Het materiaal hield zich prima onder de
extreme omstandigheden. Glück: “Gelukkig
kennen we de Wet van Arrhenius. Die vertelt
ons hoe een chemische reactie onder invloed
van temperatuur wordt versneld. Door de
uitkomsten van onze tests te extrapoleren,
konden we alsnog berekenen hoe lang het
theoretisch zou duren wanneer onze EP-

DM-monsters wel onder de 150% rek bij breuk
zouden scoren. Uit die calculaties kwam een
levensduurverwachting van wel 70 tot 100
jaar. Omdat we een veiligheidsmarge van
twintig jaar hanteerden konden we nu met
zekerheid zeggen dat EPDM een levensduur
van minstens vijftig jaar heeft.”
Leopold Glück herinnert zich dat hij niet
echt opkeek van de uitkomsten van het onderzoek. “Wat ik me vooral herinner is de
eensgezindheid van alle EPDM-fabrikanten
die bij het onderzoek waren betrokken. Bijna de hele sector deed mee aan het onderzoek en schaarde zich uiteindelijk achter de
resultaten. Dat is denk ik ook de reden dat
de uitkomsten zo in de markt zijn geland en
inmiddels breed worden aanvaard. Maar de
resultaten zelf verbaasden me eigenlijk niet.
We hadden bij het SKZ weliswaar nog niet
eerder EPDM dakbanen getest onder extreme temperatuuromstandigheden, maar wel
andere EPDM producten. Dat Hertalan daken
kan aanwijzen die net als het bedrijf al een
halve eeuw bestaan vind ik niet verwonderlijk. Ik ga er vanuit dat jullie de komende decennia de stelling van minimale levensduur
van vijftig jaar met meerdere praktijkvoorbeelden kunnen staven.”
50 jaar hertalan®
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“	Altijd fijn als je
onderbuikgevoel
bevestigd wordt
door onderbouwde
cijfers.”

INTERVIEW MET BART SMIT, TECHNICAL PRODUCT MANAGER
“Het komt niet vaak voor dat wij oude Hertalan EPDM dakbedekking in ons laboratorium krijgen.” Bart Smit is productmanager bij
Carlisle Construction Materials in Kampen
en dagelijks belast met de ontwikkeling,
bewaking en certificering van het Hertalan
systeem.
EPDM is speciaal ontwikkeld om de langdurige functie van dakbedekking te vervullen,
dan is het ook niet verwonderlijk dat zelfs na
bijna 50 jaar, nagenoeg geen oude daken beschikbaar komen om te testen. Smit was dan
ook verheugd, dit keer wel de beschikking te
krijgen over een verouderde Hertalan folie.

“	Wij deden veel
	
projecten van het
openbaar vervoer
Amsterdam. Daar
gebruikten we 		
het regelmatig”

EPDM is een
magnifiek product
INTERVIEW MET FRANS DE BEER, WONINGBEZITTER

Al sinds 1977 heeft architect Frans de Beer EPDM op het dak van zijn huis liggen. De 77-jarige inwoner

De afdeling Research en Development is belast met productontwikkeling en product(ie)
controle. Smit is trots op de mogelijkheden die voorhanden zijn voor onderzoek en
ontwikkeling. “Product ontwikkeling doen
we onder meer via onze eigen ‘pilot plant’.
Dat is een ‘mini fabriek’ waarin wij nieuwe
mengsels en eigenschappen van alternatieve
grondstoffen testen. Daarnaast hebben wij
voor de dagelijkse controles de beschikking
over een professioneel uitgerust laboratorium met o.a. een eigen ozon kabinet, meerdere ovens voor bijv. verouderingstesten, geijkte trekbank en rheometer.
De link met de dakbedekking van Frans de
Beer is nu snel gelegd. “Wij hebben bij het
testen van dit dak geen gebruik gemaakt van
bijv. kunstmatige veroudering in onze ovens.
De veroudering van dakbedekking wordt bepaald door weersinvloeden. Het EPDM membraan is van het dak gehaald en herplaats op
het dak van onze productiehal”, gaat Smit

verder. Het is dus zuiver om dit proces wat
al 32 jaar gaande was, verder door te zetten.
Om de twee jaar testen wij het materiaal, zodat wij in de loop van de jaren een referentie
op kunnen bouwen.
De levensduur van een aangebrachte dakbedekking wordt grotendeels bepaald door
klimatologische verouderingen. Dit zijn de
weersomstandigheden, de temperatuur
en UV en OZON. Nu is EPDM in de jaren ’60
ontwikkeld om juist bestand te zijn tegen
deze omstandigheden, meer dan bij traditionele bitumen dakbedekkingen. Ook ander
kunststofproducten als PVC en TPO worden
hierin veel eerder aangetast. “De EPDM polymeer heeft een verzadigde ketenstructuur,
waardoor het minder gevoelig is voor veroudering door weersomstandigheden.” Dit
maakt onze Hertalan EPDM dakbedekking zo
interessant. Het is een rubber mengsel dat
speciaal voor haar toepassing is gemaakt, dat
kunnen je we niet van veel alle bouwproducten zeggen.
“We hebben dus alle voorzieningen in huis
om de dakbedekking van de heer De Beer te
testen.
Om aan te tonen dat je product wel of niet
veroudert, zoek je naar eigenschappen om
dit te meten. Hiervoor hebben wij de beschikking over nationale en internationale
certificeringen en CE markering. Hieruit blijkt
onder meer dat waardes als rek bij breuk,
treksterkte en scheurweerstand goed kunnen weergeven in welke staat de dakbedekking verkeerd.

“Eind jaren ’90 hebben wij deelgenomen aan
een uitgebreid Europees onderzoek naar de
max. gebruiksduur van de EPDM dakbedekking. Smit geeft aan dat in dat onderzoek
uitgegaan van de Rek bij Breuk, met een minimale ondergrens. “Deze ondergrens wordt
per land arbitrair gekozen, in dit betreffende
onderzoek gaan wij uit van een waarde van
150 % Onder deze waarde is het materiaal
niet meer geschikt om als water afdichtende
laag/dakbedekking te gebruiken.”
“In dit specifieke geval is de veroudering dus
een praktijktest, te meer omdat de dakbedekking haar veroudering op het dak al heeft
gehad. Wij kunnen dus periodiek direct monsters in onze ‘trekbank’ hangen om de resultaten te meten”
“De resultaten zijn bemoedigend en liggen
in lijn met de uitspraken die wij al een aantal jaren doen (n.a.v. het SKZ onderzoek).
Als productmanager is het altijd fijn dat jij je
onderbuikgevoel bevestigd ziet met onderbouwde cijfers.”

van Kortenhoef, nabij Hilversum, heeft er nog dagelijks plezier van. “EPDM is een magnifiek product.”
De aankoopbon uit die tijd heeft De Beer nog
bewaard. Uit rationele overwegingen. “Mocht
er iets mee zijn, dan had ik nog een bewijs
van aankoop.” Maar ook uit sentimenteel
oogpunt. Want het rubber heeft 32 jaar op
zijn dak gelegen. De Beer kocht het product
in 1977 bij een leverancier in Rotterdam. De
aanbouw van zijn woning was qua dak nogal
complex, met onder meer twee lichtkoepels.
Het gebruik van EPDM was daarvoor ideaal.
De Beer kreeg EPDM dakbedekking mee, plus
een handleiding en ging zelf aan de slag. “Al
die jaren heeft het perfect gewerkt. Ik heb
er veel plezier van gehad. Na 32 jaar gingen
wij renoveren en werd de dakconstructie
aangepast. Het EPDM rubber werd vervangen
door hetzelfde van dezelfde leverancier. “Heel
toevallig kwam ik in contact met de heer De
Beer”, vertelt Benno Nijenhuis van Carlisle. “Hij
was zeer enthousiast en sprak gepassioneerd
over zijn ervaringen met zijn Hertalan dak en
dat hij deze uit ging breiden ivm de verbouwing
aan zijn woning. Hiervoor was hij opzoek
naar hetzelfde materiaal. Ja, dan is hij bij ons
aan het goede adres! Wij zijn namelijk altijd
geïnteresseerd in oudere daken, deze komen
wij in de praktijk niet vaak tegen. Dan is het
26

50 jaar hertalan®

contact snel gelegd.” De Beer was blij met het
contact met Nijenhuis. “We hebben een mooie
deal gemaakt. Bij mij werd de nieuwste variant
Hertalan geplaatst, terwijl zij de oude stukken
meekregen om te bestuderen. Mooi om te zien
dat de veroudering nog nauwelijks vat had
gekregen op mijn dak. Alleen de hoeken lieten
iets los, maar dat is nu weer opgelost.”
In de beginjaren werd er al reclame gemaakt
dat EPDM vijftig jaar meegaat. De Beer vindt
het mooi om te zien dat zijn dak na 34 jaar nog
lang niet op is. Dat het product kwalitatief uitstekend is, wist De Beer al vanuit zijn werk als
architect bij Van Rhijn architecten in Amsterdam. Bij de bouw van nieuwe kantoorpanden
werd er voor het dak EPDM gebruikt. “Wij deden veel projecten van het Openbaar Vervoer
Amsterdam. Daar gebruikten we het regelmatig. Dus ik wist wel waar ik aan begon.” Tegenwoordig is De Beer nog actief als adviseur in
de bouwwereld. “Het is mooi om te zien dat
EPDM nu ook zijn intrede in de bouwmarkten
heeft gedaan. Het is ideaal voor particulieren. Je hoeft niet te branden en je kunt het
zelf plaatsen. Volgens mij heeft Hertalan een
mooie toekomst voor zich.”
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Hertalan
levert een
gebruiksvriendelijk
daksysteem
INTERVIEW MET BITASCO

Bitasco is al sinds jaar en dag een zeer gewaardeerde relatie
van Carlisle Construction Materials en inmiddels uitgegroeid
tot één van de belangrijkste handelspartners van het merk
Hertalan. Ronald van Dijk (directeur) en Harold Koolhout
(Business Manager NL) loven de eenvoud van Hertalan EPDM.
“ Wij hebben de
systemen van Hertalan
al jaren in ons
assortiment”
HAROLD KOOLHOUT
Business Manager NL
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Het poseren voor de foto gebeurt uiteraard
met een rollenstelling van Hertalan op de
achtergrond. Koolhout en Van Dijk zijn positief
over het merk. Wanneer is die verbinding
eigenlijk ontstaan? “Wij hebben de systemen
van Hertalan al jaren in ons assortiment”, geeft
Koolhout aan. “Onze vestiging in Vlissingen

RONALD VAN DIJK
Directeur
wist precies de juiste snaar te raken, zij zijn
namelijk begonnen met het leveren vanaf een
rollenstelling. Een simpel, maar doeltreffend
systeem. De dakdekker kan aan de balie zijn
dakbedekking op maat bestellen. Voor de
Zeeuwen was dit systeem een gouden greep.”
Vooral Gert Jan Steenis heeft zich in die regio
warm gemaakt voor Hertalan. “Hij heeft
gepionierd. Je hebt goede mensen nodig
die geloven in een product als Hertalan.
Vervolgens hebben wij dit concept naar al
onze vestigingen gekopieerd en zie waar we
nu staan”, vertelt Koolhout trots. Volgens de
bedrijfsleider zijn de trainingen in de Carlisle
Academy in Kampen ook van belang. “Daar
leer je en zie je hoe het werkt. Dat helpt om
mensen enthousiast te maken.”
VEEL OVEREENKOMSTEN
Naast de goede relatie vallen ook de talloze
vergelijkingen tussen Hertalan en Bitasco
op. Beiden zagen midden jaren zestig het
levenslicht, terwijl ze tegenwoordig allebei
onderdeel uitmaken van een internationaal

moederbedrijf. Sinds 2000 behoort Bitasco tot
de Canadese IKO-group. Voor Hertalan is dit
overigens geen onbekende partij. Op meerdere
gebieden zijn er directe links met de Europese
hoofdvestiging van IKO in Antwerpen.
Bitasco werd ooit opgericht als dakdekkersbedrijf. In 2008 werd de laatste vestiging
van Bitasco Contracting afgestoten. Sindsdien zijn ze volledig gericht op de handel.
Koolhout: “Wij richten ons op de kleine tot
middelgrote dakdekkers, met maximaal tien
mensen in dienst. Hieronder vallen installateurs, zzp’ers en kleine bouwbedrijven.”
Van oudsher was Bitasco, met vestigingen
in onder meer Breda, Vlissingen, Den
Haag, Amsterdam en Arnhem een bitumen
georiënteerde onderneming. Tegenwoordig
is EPDM niet meer weg te denken uit het
assortiment. Bitasco wil het verschil maken
door klanten te informeren met de juiste
kennis, snelle levering en uitstekende service.
“Hertalan is inmiddels ook opgenomen in het

assortiment van Iko B.V.”, vertelt Van Dijk.
Dat Iko B.V. als fabrikant en leverancier van
totaalconcepten voor duurzame dakconcepten
Hertalan opnam in het assortiment, was
logisch. Immers, duurzaamheid is één van
de speerpunten waarmee Hertalan naar
buiten treedt. Van Dijk: “Tot voor kort hebben
wij de EPDM keuze tussen onze bedrijven
altijd gescheiden gehouden. Maar ook hier
zie je een betere integratie tussen kennis
en merken.”
HOGER SEGMENT
EPDM in het algemeen en Hertalan in het
bijzonder heeft Bitasco, en daarmee ook
de IKO-group, veel gebracht. IKO kan met
EPDM een totaalpakket bieden voor het dak.
“Bovendien heeft EPDM IKO naar een hoger
segment in de dakenwereld gebracht”, stelt
Van Dijk. Hertalan heeft destijds binnen
Bitasco de ogen geopend. “Er kwam het besef
dat Europees EPDM beter is. Het is makkelijker
te plaatsen en dus beter te verkopen”, vult
Koolhout aan. De toekomst van Hertalan zien

“	EPDM heeft IKO
naar een hoger
segment in
de dakenmarkt
gebracht”

Van Dijk en Koolhout rooskleuring in. “We
hebben een goede keuze gemaakt om voor
Hertalan te kiezen. Het is een herkenbaar en
degelijk product, bovendien kunnen we ons
qua leeftijd spiegelen aan elkaar. We hebben
absoluut geen spijt en kijken uit naar de
komende jaren.”
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“	Ons HERTALAN®
logo staat voor
kracht en energie,
actie en passie.”

De kracht zit in
de eenvoud!
UIT HET BLOG VAN BENNO NIJENHUIS,
MARKETING MANAGER CARLISLE CONSTRUCTION MATERIALS BV

Je zou kunnen stellen dat een logo de spiegel is voor de cultuur
van het bedrijf. Wat wil je uitstralen, welke beleving biedt het
de medewerkers,  je relaties of andere stakeholders?
Welke kleur wordt er gekozen? Groen, omdat
dit staat voor duurzaam, rustgevend en harmonie. Blauw, voor expertise, autoriteit en
communicatie of juist geel, voor jeugdigheid
en optimisme.
“Logo’s zijn de onderlegger van onze communicatie. Ons HERTALAN® logo is rood en laat
dat nu net staan voor kracht en energie, actie
en passie.” Dit zie je ook terug, niet alleen in de
ontwikkeling van de afgelopen 50 jaar, maar
ook in de mening van de medewerkers. Trots
zijn op onze organisatie.
HERTALAN® is in zijn bescheidenheid altijd een
belangrijke leverancier geweest voor de Nederlandse EPDM markt. Het merk is geboren
vanuit een Amsterdamse trots (Hertel), door-

gegroeid door nuchtere Kampener mentaliteit
(Hertalan Rubber Products) en nu op zijn plek
in een internationale omgeving (Carlisle Construction Materials).
De transitie van de ontwikkeling in de jaren
’60, de marketing benadering vanaf de jaren
’90, zelfstandigheid in de ’00 tot aan de overname door CCM in ’12 heeft ook zijn invloed
gehad op de beeldvorming van ons logo. HERTALAN® was als logo vooral sierlijk geschreven, het straalde bescheidenheid uit maar wel
met de krachtige pay-off “The waterproof solution”. Sinds de overname door Carlisle hebben we eindelijk deze bescheidenheid van ons
afgeworpen. We zijn onderdeel geworden van
een multinational met meerdere merken. Zo
kan het dus ook gebeuren dat ons logo opeens

niet meer bij deze nieuwe status past. De kleur
is nog altijd perfect, maar de schrijfwijze moet
krachtiger.
Ten tijde van de uitgave van dit magazine vieren wij tot eind juni 2016 “50 jaar praktijkervaring op het dak”. Voor CCM een uitgelezen moment om dit nieuwe hoofdstuk toe te voegen.
Niet alleen met een nieuw logo, maar ook een
bijbehorende aangepaste huisstijl. Een huisstijl die dicht bij HERTALAN® staat, persoonlijker en met meer diepgang. In Nederland staan
wij bekend om onze expertise als producent
en uitvoerige kennisoverdracht vanuit de organisatie. Nu laten we deze usp’s ook duidelijk
terugkomen in onze nieuwe identiteit.

WATERPROOF!

1968

vanaf 2005

SCAN DE QR-CODE en
ontvang deze stoere tas

vanaf 2012

HERTALAN DRY-BAG
Voor het drooghouden van uw sport- en/of strandspullen. Een “waterproof” tas waarin je
veilig jouw spullen droog kunt opbergen. Genoeg ruimte voor een ruime strandhanddoek,
drinken en gadgets zoals je telefoon of Ipod.

vanaf 2016

De tas is lichtgewicht en duurzaam en door een eenvoudige oprolsluiting waterdicht.

Lees meer over deze blog op hertalan.nl/blog
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INTERESSE?
Scan dan de bovengenoemde QR- code en laat je gegevens bij ons achter. Zolang de voorraad
strekt zullen wij ze uitleveren. WEES ER DUS SNEL BIJ, WANT OP IS ECHT OP!
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