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Dakdekkersbedrijf Adriaans 
wint IFD Award
Tijdens het 59ste IFD Congres van de Inter- 
nationale Dakdekkersfederatie (IFD), dat op  
2 november 2011 in Dublin werd georgani- 
seerd, viel dakdekkers- en leidekkersbedrijf  
Adriaans uit Haps een bijzondere eer te  
beurt. Het bedrijf kreeg de eerste IFD Award  
in de categorie façade toegekend voor het  
project de Zonneboom.

besloten de pannen zelf in eigen huis te verlijmen. Een uitge-
breide beschrijving van dit project vindt u in het artikel ‘Bont 
gekleurde Beverstaartpannen op MFA de Zonneboom’ in Roofs 
9-2010 (ook te downloaden op www.dakweb.nl). 

In Dublin werd de prijs bij afwezigheid van Jan Adriaans door 
IFD-president Piet jacobs uitgereikt aan Jan Weijers, voorzit-
ter van Het Hellende Dak (HHD). Op 16 november 2011 reikte 
Jacobs de prijs officieel uit aan de directie van dakdekker- en 
leidekkerbedrijf Adriaans te Haps, Jan Adriaans en zijn zoon 
Pascal (de derde generatie), en de medewerkers die dit bijzon-
dere project hebben gerealiseerd.  ■

De IFD Award is een tweejaarlijkse prijs voor het project waar 
een bijzondere vaktechnische prestatie is geleverd. Er worden 
vier categorieën onderscheiden, namelijk: plat dak, hellend dak, 
metalen dak en façade. De prijs wordt uitgereikt tijdens het IFD 
Congres waarop er geen WK dakdekken wordt georganiseerd 
(wat eveneens een tweejaarlijks evenement is). De jury bestaat 
uit het bestuur van het IFD en de jury van het WK Dakdekken. 
Op deze manier wordt de onafhankelijkheid van de jury ge-
borgd. De jurering vindt plaats op een uitgebreide lijst criteria 
waarbij met name de technische aspecten en het esthetische 
resultaat belangrijke wegingsfactoren waren.

In totaal waren er 59 projecten uit 10 landen in de competitie. 
In de categorie façade streden 13 projecten uit 6 landen om de 
award. Dat de prijs uiteindelijk naar de Zonneboom in Doetin-
chem ging, was voor het verantwoordelijke dakdekkerbedrijf 
een mooie opsteker. “Ik vind het een hele eer,” glundert direc-
teur Jan Adriaans. “In 2002 waren wij al winnaar van de Dak 
Award. Deze nieuwe bekroning geeft aan dat ons vakmanschap 
ook in de huidige markt wordt gewaardeerd.”

Beverstaartpannen
De MFA de Zonneboom is een multifunctioneel gebouw in 
Doetinchem. Er zijn twee basisscholen in geherbergd, een 
kinderopvang, een grand café, een sporthal en enkele zorgin-
stellingen. Met behulp van keramische ‘Biberschwanzziegel’ 
(Beverstaartpannen) in vijf kleuren werd een bonte kleurscha-
kering bereikt en werden fraaie figuren gecreëerd op de gevel. 
Er diende rekening te worden gehouden met de kleurpercen-
tages van de pannen en vanwege problemen met de levering 
van de speciale beverstaartpannen heeft het dakdekkerbedrijf 

 dit artikel kunt u downloaden op www.dakweb.nl     PrIJsuITrEIKIng

De pRIjSwInnAARS vAn De IFD AwARDS zIjn:
■ PlATTE DAKEn:  sPITZEr gMBH DACHDECKErEI-sPEnglErEI  

(OOsTEnrIJK): CEnTrE OF gEnErATIOns  
EggErsDOrF

■ HEllEnDE DAKEn:  gErHArD HOHl gMBH (OOsTEnrIJK):  
COllEgIATE CHurCH KlOsTErnEuBurg

■ FAçADE:  DAKDEKKErs- En lEIDEKKErsBEDrIJF ADrIAAns 
(nEDErlAnD): DE ZOnnEBOOM

■ METAlEn DAKEn:  nOrDECOn As (EsTlAnD): AHHAA sCIEnTIFIC 
CEnTrE

Vlnr: Piet Jacobs (president IFD), Jan Adriaans, Pascal Adriaans
en Ste en Kitzelmann (Dakdekkersbedrijf Adriaans).


