KOE IN DE KOST, HEETEN (NL)
PROJECT
In het landelijke Heeten heeft de familie Alferink een nieuwe dimensie
toegevoegd aan het boerenbedrijf wat ze runnen. ‘Koe in de Kost’ is een
project gericht op de realisering van zes ecologische recreatieverblijven,
welke volledig werden geïntegreerd in het weiland. Hiermee willen ze de
continuïteit van het boerenbedrijf waarborgen.
De accommodaties staan in verbinding met het boerenerf, waardoor het
mogelijk is om als gast te slapen en te leven op een boerderij. Iedere
recreatiewoning is “gekoppeld” aan een “eigen koe” waarvoor kan
worden gezorgd.
De zogenoemde “grondulows” zijn voorzien van een grasdak, waardoor
de accommodaties verzonken zijn in het weiland en hierdoor perfect in
het landschap opgaan.

ONZE OPLOSSING
Deze vorm van ecologisch bouwen stelt hoge eisen aan de keuze van het
daksysteem. Meerdere productvariabelen en een relatief eenvoudige en
flexibele verwerking zijn vaak bepalend. De EPDM membraansystemen
van HERTALAN® vormen hierin de perfecte match.
Slechts weinig bouwproducten combineren duurzaamheid, flexibiliteit en
verwerkingsgemak. Ecologisch verantwoord, wortelwerend en naadloos,
dat is wat hertalan easy cover te bieden heeft.
Daarnaast is dit project een mooi voorbeeld waarin één van onze
Erkende Dakpartners zelf voor deze meest optimale oplossing heeft
gekozen. Buiten de levering om hebben wij hierin geen rol gespeeld.
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KOE IN DE KOST, HEETEN (NL.)
ONS SYSTEEM
Het ontwerp van de accommodaties is niet alledaags. Kenmerkend is het
gebogen dak, waarover vervolgens een zandpakket en een grasdak is
aangebracht. Als dakbedekking is gekozen voor hertalan easy cover.
hertalan easy cover is een membraansysteem, waarbij homogene EPDM
banen fabrieksmatig aan elkaar zijn verbonden. Hierdoor is het mogelijk
om nagenoeg ieder dak in één keer af te dichten, zonder de noodzaak
om naadverbindingen te maken tijdens de installatie. Hierdoor wordt de
kans op lekkages tot een absoluut minimum beperkt. Het installeren van
de EPDM dakbedekking gaat eenvoudig. Hierdoor kan er sneller, veiliger
en efficiënter worden gewerkt.
Dankzij de wortelwerendheid van hertalan easy cover membranen is dit
systeem bij uitstek geschikt om toe te passen bij extensieve groendaken.

DUURZAAM BOUWEN KEURMERK
Bij het ontwerpen van de recreatiewoningen was duurzaamheid het
uitgangspunt! De bouw van deze recreatiewoningen én de gekozen
bouwmaterialen moeten bijdragen aan de ambitie om een zo duurzaam
mogelijk ondernemen te realiseren.
De toepassing van HERTALAN® EPDM daksystemen past perfect bij dit
uitgangspunt. Onze EPDM is volledig ecologisch verantwoord, loogt niet
uit, heeft een extreem lange gebruiksduur en een zeer gunstige
milieubelastingfactor. Het is dan ook niet verrassend dat de EPDM
systemen van HERTALAN® DUBOkeur® gecertificeerd zijn.

