HIGHER
GROUNDS

THE MOST
UNDERUSED ASSET
IS JUST ABOVE
OUR HEADS

ALS DE
WERELD
TWEE KEER
ZO GROOT
WAS
Wat ons betreft, kan dat. Die wereld, twee keer zo groot. Op
een zekere hoogte, welteverstaan. Want in onze ogen ligt er
boven ons – soms slechts een paar meter hoger dan je je nu
bevindt – een veelal onbenutte wereld. Een wereld die wij met
onze systemen voor daken perfect invullen. Een leeg canvas
aan platte daken, met een sky-high potentie. Onontgonnen
gebied. Denk maar eens aan de mogelijkheden. Wij doen dat
elke dag. Elke dag bevinden we ons op higher grounds. Want
de kansen die daar liggen, die zijn eindeloos.
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Kansen die er om schreeuwen om benut te worden. Door die
onbenutte wereld boven ons in te vullen, dragen we bij aan
de verduurzaming van gebouwen. Kunnen we inspelen op
klimaatverandering. Werken we aan de verbetering van ons
leefklimaat. Denk aan extra leefruimte, ontmoetingsplekken
of parkeerplaatsen. Ruimte voor meer groen, om de
biodiversiteit te vergroten, het overstromingsrisico te
verminderen of om duurzame energie op te wekken. En
dat allemaal pal boven ons hoofd. We geloven oprecht in
higher grounds.

EEN ONGEKENDE HOOGTE
Het mag duidelijk zijn. Daken maken ons enthousiast.
Dakgekte noemen we het. Het heeft al sinds we ons kunnen
herinneren bezit van ons genomen. Het brengt ons óp
ongekende hoogte. En het brengt ons tót ongekende hoogte.
Want onze passie voor daken willen we letterlijk van de daken
schreeuwen. En de hele wereld mag het horen. Wij durven
te claimen dat we dé expert in dakbestrating zijn. Zonder uit
de hoogte te doen trouwens, want we hebben gewoon veel
ervaring opgedaan. Decennialang.
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ALTIJD ZICHT OP DAKEN
Van parkeerdaken in Nederland tot het dak van
het Musée des Confluences in Lyon. Of het dak
van het BMW-hoofdkantoor in ons buurland.
Al jaren werken we samen met architecten en
aannemers. Dakdekkers en projectontwikkelaars.
We bevinden ons er constant tussen. Tussen
partijen met verschillende doelen. Verschillende
wensen. Verschillende ideeën. Maar allemaal
vastberaden om van dat dak een hoogstandje te
maken. Dat hebben we gemeen met ze. Iedere
dag praten we met die partijen. Werken we met
ze. Luisteren naar ze. Adviseren ze. Daardoor zijn
wij dé partij die zicht heeft op daken. De partij die
inzicht én overzicht heeft. Zo kunnen we rekening
houden met alles. Bij het ontwerp denken we al
na over toekomstig onderhoud. Over kabels en
leidingen. We reflecteren en denken ver vooruit.
Leggen de lat het hoogst van allemaal.

Odysseum, Montpellier, Frankrijk.
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UITVINDER ÉN UITVOERDER
Zo ontwikkelden we zelf onze eigen daktegel
systemen. Zelf bedacht én toegepast. Het maakt
ons uitvinder en uitvoerder tegelijk. Het zijn
systemen die doen wat ze moeten doen. Van
de hoogste kwaliteit. In al die jaren dat we de
meest uiteenlopende vormen van daken hebben
bestraat, bleven we namelijk luisteren. Naar
alle partijen waar we mee te maken hadden.
Naar hun opmerkingen, suggesties. Naar hun
feedback. We namen het ter harte en bleven
doorontwikkelen. Die inzichten geven ons vooral
uitzicht. Op de toekomst.

Metrostation Bisceglie, Milaan.
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FONDATION LOUIS VUITTON
FRANK GEHRY
Eind oktober 2014 is La Fondation Louis Vuitton pour la Création
in Parijs geopend. Een spectaculair gebouw, ontworpen door de
Canadees-Amerikaanse architect Frank Gehry. In opdracht van Bernard
Arnault, eigenaar van de groep Louis Vuitton Moët Hennessy. Voor
de 1.400 vierkante meter op de vijf dakterrassen heeft Zoontjens een
maatwerkoplossing ontwikkeld.
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DE TOEGANGSPOORT TOT EEN NIEUWE WERELD
De mogelijkheden daarboven zijn dus eindeloos.
Soms zijn we de belangrijkste partij, soms spelen
we een bijrol. Afhankelijk van wat er op dat dak
gaat gebeuren. Of het nu gaat om duurzame
daken, met perfect geregeld waterafvoer. Daken
die uiteindelijk gaan dienen als stadstuin of
ecologische broedplaats. Daken die zonneenergie opwekken. Of sociale, leefbare daken.
In al deze gevallen zijn wij de partij voor
dakbestrating. Zoontjens is de toegangspoort
tot een wereld die letterlijk en figuurlijk van een
ander niveau is. Want alles dat op de grond kan,
moet ook op dat prachtige onontgonnen gebied
boven ons kunnen. We dragen ons hart hoog.
En geloven in higher grounds.

Fenixloods I, Rotterdam.
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HIGHER
GROUNDS
REQUIRE
HIGHER
STANDARDS

THOUGHT LEADERS
VAN DE HIGHER
GROUNDS

U moet zich voorstellen. We bevinden ons constant tussen het
uitvinden en uitvoeren. Zijn vaak tijdens het hele proces – van
het eerste idee tot de laatste steen – actief. We denken mee,
ontwikkelen en leveren onze eigen producten en systemen
en adviseren verschillende partijen. Dan durven we onszelf
– met al die ervaring - gerust een kennisinstituut te noemen.
Thought leaders van de higher grounds.

Onze oorsprong ligt in beton. In de productie ervan. We
begonnen er al ruim 110 jaar geleden mee. Maar terwijl we in
1905 begonnen als kleine tegelperserij, zijn we vandaag de dag
uitgegroeid tot internationale speler op het dak. Zoontjens
heeft voor élk dak een oplossing. Multifunctionele daken.
Duurzame daken. Kleine dakterrassen of complete leef- en
parkeerdaken. You name it. Door alle opgedane kennis en
ervaring, door continu te blijven ontwikkelen en te innoveren,
zijn we al lang niet meer enkel leverancier.
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De mogelijkheden op een dak zijn eindeloos. Of het nu gaat
om duurzame daken, met perfect geregeld waterafvoer.
Daken die uiteindelijk gaan dienen als stadstuin of
ecologische broedplaats. Daken die zonne-energie opwekken.
Of sociale, leefbare daken. In al deze gevallen ligt er nog een
wereld voor ons open. Direct boven ons.
Bij Zoontjens zien we de noodzaak om de juiste partijen bij
elkaar krijgen. Om samen tot een oplossing te komen en het
gebruik van platte daken onder ogen te brengen. Want alles
dat op de grond kan, moet ook op dat onontgonnen gebied
boven ons kunnen. Dat blijkt haarscherp uit onze duidelijke
keuze in wat we doen: Zoontjens maakt daken beloopbaar,
berijdbaar en beleefbaar. We maken de nieuwe wereld boven
ons hoofd toegankelijk.

MULTIFUNCTIONELE
DAKEN
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ZOONTJENS MAAKT DAKEN TOEGANKELIJK,
DUURZAAM, KLIMAAT-SLIM EN LEEFBAAR.

TOEGANG

GROEN

WATER

ENERGIE
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VOORZIEN IN
INZICHTEN VOOR
HET UITVINDEN EN
UITVOEREN

22

INZICHTEN

UITVINDEN

UITVOEREN

Als geen ander kunnen we overzien
wat er speelt in de wereld door
decennialange kennis en ervaring.

We zijn in staat om voor alles een
oplossing te bedenken en te helpen
visies te realiseren.

Door constant doorontwikkelen
Kunnen we systemen en projecten
opleveren van het hoogst haalbare niveau.
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INZICHTEN
OVERZIEN WAT ER SPEELT
IN DE WERELD DOOR KENNIS
EN ERVARING
We bevinden ons dus continu tussen alle andere ‘dakbelanghebbenden’. Maken het hele proces in grote of
soms kleinere hoedanigheid mee. In al die jaren dat we
de rol van expert in dakbestrating hebben aangenomen,
hebben we veel gezien. Veel gehoord. Veel informatie
tot ons genomen. Dat hebben we allemaal omgezet in
bruikbare inzichten. Die inzichten zijn ons goud waard.
Het maakt namelijk dat we iedere betrokken partij,
op haar eigen niveau en op alle fronten advies kunnen
geven. Tijdens elk moment van het proces. Of het nu op
het gebied van visie is. Of in het kader van het ontwerp.
Over de uitvoering. Ons advies reikt verder dan onze
producten. We adviseren over het dak en het gehele
proces dat ermee gepaard gaat. Inzicht geeft overzicht,
weten we als geen ander. Want omdat we ons er steeds
tussen bewegen, hangen we er als het ware ook continu
bóven. En dat geeft een uniek uitzicht.
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MUSÉE DES CONFLUENCES
COOP HIMMELB(L)AU
Het Musée des Confluences in Lyon dat in 2014 is gebouwd is deel
van een stedelijke herontwikkeling. Het karakteristieke museum is
ontworpen door Coop Himmelb(l)au. Voor het dakterras is Zoontjens
ingeschakeld. Een terras van 281 m2 met schitterend uitzicht op de
stad, op 40 meter hoogte. In samenwerking met de architect legden
we speciale tegels in een ongebruikelijk formaat.
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UITVINDEN

IN STAAT ZIJN OM
BIJZONDERE VISIES
TE HELPEN REALISEREN
Het esthetische afwisselen met het functionele.
Het is waar zowel jij als wij dagelijks over
nadenken. Zo zorg jij dat een gebouw feilloos
aansluit bij haar omgeving. Dat de juiste
combinatie van kleur en materiaal, een praktisch
ontwerp tot méér dan alleen praktisch maakt.
Skylinewaardig én doeltreffend. Op onze beurt,
streven wij naar een perfect ontwerp met
onzichtbare tegelnaden. In een systeem dat
simpelweg moet werken. Al in de ontwerpfase
van het dak, moet nagedacht worden over dat
daktegelsysteem. Dat doen wij al decennialang.
Daardoor hebben we haast alle mogelijke
oplossingen wel een keer verzonnen en
uitgevoerd. Niet voor niets zijn we met onze
dakbestrating een wereldspeler. En dat blijven
we. Het is onze higher ground.
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UITVOEREN

ERVOOR ZORGEN DAT IEDEREEN
KAN UITVOEREN OP HET HOOGST
HAALBARE NIVEAU
Doen wat je belooft. Dat doen wij al jaren. Met een
breed productaanbod dat we decennialang steeds
zijn blijven doorontwikkelen. Door te blijven kijken
naar wat er beter kan. Te blijven luisteren naar de
mensen om ons heen. En dit actief in onze systemen
te blijven toepassen. Daardoor kunnen we zeggen
dat onze daktegelsystemen echte hoogstandjes zijn.
Duurzaam en van de hoogste kwaliteit. We zijn er
trots op, op die kwaliteit. En op de hoge standaard
die we onszelf daarin opleggen. Het zorgt ervoor dat
we kunnen garanderen goed werk te leveren. Op tijd
en met continuïteit. Dakbestrating is nu eenmaal
onze higher ground.
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LUMA ARLES
FRANK GEHRY
In de Zuid-Franse stad Arles op de campus Parc des Ateliers, staat een
imposante 56 meter hoge toren. Ontworpen door Frank Gehry. De toren
roept – door zijn bijzondere model – de vorm van de ruige bergketens in
de regio op. Voor de acht verschillend gevormde dakterrassen op diverse
verdiepingen, is de expertise van Zoontjens ingeroepen.
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ONZE DAK
OPLOSSINGEN
Wij bieden een breed assortiment aan oplossingen waardoor
we daken niet alleen toegankelijk, maar ook duurzamer,
klimaat slimmer en beter leefbaar maken. Diverse systemen in
verschillende materialen, kleuren en formaten. Waar nodig op
maat geproduceerd. En altijd demontabel en te hergebruiken.
SOCIALE ONTMOETINGSPLEK

ZORGELOOS WOONCOMFORT

Een dakterras, dakplein of daktuin. Van klein tot groot, van
privé tot publiek toegankelijk. Wij maken alle soorten vlakke
daken toegankelijk en beloopbaar. Appartementen, scholen,
sportcomplexen, bedrijven of zorginstellingen. Maar ook
musea en vliegvelden. Wij creëren buitenruimtes voor de
lunch, een pauze of relaxmoment. Of om elkaar te ontmoeten
en te kunnen genieten van adembenemende uitzichten.

De vergrijzing neemt toe. In 2040 is meer dan 50% van de
bevolking 65+. En deze ouderen blijven langer thuis wonen.
Dat betekent dat bestaande woningen aangepast moeten
worden. Met ons systeem om galerijen en balkons op te hogen
realiseren we dit. Voor meer veiligheid, een hoger
wooncomfort en een betere uitstraling.

VEILIG PARKEREN
Accelereren, remmen, draaien en keren. En dat allemaal
op een dak. Wij bieden een bewezen en duurzaam systeem
voor licht tot zwaar intensief bereden daken. In combinatie
met beplanting, een waterretentiesysteem of met diverse
accessoires om het zo compleet en veilig mogelijk in te
richten. Van ontwerp, tot uitvoering en onderhoud. Wij
verzorgen het.
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VEILIG WERKEN
Het valgevaar is groot bij het werken op daken. Toch moeten
daken regelmatig worden betreden voor inspectie en
onderhoud. Met ons valbeveiligingssysteem kunnen we op
elk plat dak een veilige en efficiënte werkplek op hoogte
inrichten. Permanent, kostenbesparend en duurzaam.
KLIMAATSLIM
Groene uitzichten of complete daktuinen. Water opvangen
of energie opwekken. We richten het dak multifunctioneel
in. We maken het dak klimaatslim. We bieden de oplossing,
eventueel samen met partners, voor een duurzaam gebouwde
omgeving en een gezonde stad.
35

NEMO SCIENCE MUSEUM
RENZO PIANO
Het iconische Science Center NEMO in Amsterdam is in 1997 ontworpen
door Renzo Piano. Toen de directie de wens had om de toegankelijkheid
van haar dak te vergroten, werd Allard Architecture ingeschakeld voor
het herontwerp. Eentje mét dakterras. Zoontjens legde hier de Dreen®
Robusto tegel, die uitermate geschikt is voor openbare dakterrassen en
feilloos aansluit bij de uitstraling van het gebouw.
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PUT SAFETY
FIRST
WE VALUE SAFETY. WE PROTECT AND
LOOK OUT FOR EACH OTHER. SAFETY IS
A SHARED, UNCOMPROMISED VALUE.

CRH
Zoontjens is onderdeel van CRH. De grootste onderneming in
bouwmaterialen in Noord-Amerika en de op één na grootste
ter wereld. CRH is actief met ca. 78.000 medewerkers,
verdeeld over 3.100 locaties in 31 landen. Deze Fortune 500
company is marktleider in verschillende sectoren in Europa
en heeft strategische posities in opkomende economieën.

PUT SAFETY FIRST
CRH streeft ernaar de omgeving te verbeteren. Met superieure
producten voor bouw en onderhoud van infrastructuur,
woningen en commerciële projecten. Met één hoger doel:
nobody gets hurt at work. CRH en dus ook Zoontjens
eisen de allerhoogste veiligheidsstandaarden voor
personeel en toeleveranciers. En het doel is ambitieus:
nul gewonden wereldwijd. On to a safer world.
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KLANTEN &
PROJECTEN
NL Nature’s Pride, Maasdijk, Parkeerdak, Paul de Ruiter Architecten Science
Center NEMO, Amsterdam, Renzo Piano Building Workshop i.s.m. Allard
Architecture The Wall, Utrecht, Parkeerdak, VVKH Architecten Hyperion
Lyceum, Amsterdam, Ector Hoogstad Architecten Studentencomplex
Johanna, Utrecht, architectenbureau Onix Gerechtsgebouw, Breda,
Hootsmans architectuurbureau, Paul de Ruiter Architecten The
Student Hotel, Maastricht, architectenbureau Braaksma & Roos Toren
B’mine (Overhoeks), Amsterdam, Paul de Ruiter Architecten The City
Garden, Amstelveen, Mulderblauw Architecten en BAG architecten
BE Museum aan de Stroom (MAS), Antwerpen, Neutelings Riedijk
Architecten Parktoren, Antwerpen, ELD Architecten Shopping 1,
Genk, B Architecten Stadhuis, Hasselt, Jaspers-Eyers Architects, SAQ
Architects, Mass Architects, Michel Janssen Brussel X, Brussel, Katoen
Natie i.s.m. architectenbureau VK Engineering Docks Dome, Brussel, Art
& Build Vlaams Administratief Centrum (VAC), Gent, POLO Architects
FR Musée de l’Air et de l’Espace, Le Bourget, Architectenbureau l’Atelier
Gorka Piquéras Architecte et Associés Musée des Confluences, Lyon, Coop
Himmelb(l)au La Fondation Louis Vuitton, Parijs, Frank Gehry Odysseum,
Montpellier, Design International en DGLa Luma, Arles, Frank Gehry
UK Ikea, Greenwich (Londen), SRA Architects LLP Wing Yip Superstore, Croydon
The Broadway, Bradford, Architect Hadfield Cawkwell Davidson
Westfield Stratford City, Londen, Architect Lewis & Hickey Trinity
Square, Gateshead, 3DReids Architects The Emirates Arena
and Sir Chris Hoy Velodrome, Glasgow, 3DReids Architects
DE Aquis Plaza, Aken, Blauraum Architects / ECE projectontwikkelaar
K in Lautern, Kaiserslautern, ECE projectontwikkelaar Skyline Plaza,
Frankfurt am Main, Architekten ECE i.s.m. Jourdan & Müller Audi Centrum,
Berlijn, Architect Schmidt, Braunschweig Frankfurt Airport, Frankfurt
am Main, Architects Foster and Partners en architect Christoph Mäckler
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YOU’RE
INVITED
TO TOUCH
THE SKY

Zoontjens International BV
Centaurusweg 19-25
Postbus 61
5000 AB Tilburg
+ 31 13 5 379 379
info@zoontjens.nl
zoontjens.nl

