
:D DONDERDAG2AOKÏOBER2O2I

$
+

q
tt
]N

4 ì-r'
' --(' -r.+*,*: *

¡ Directeur Jurgen van Keulen bij de kapel van Saint Louis, een jaar terug toen de restauratie Ín volle
gang was, FOTOMAÊr-ì!:L OTTEHSpfEF/PrX4pRCFS

In de race r Oscar
van de dakdekkers
ln de dakenbranche geldt het
als een prestigieuze prijs. Op
11 november wint JVK
Ambachtelijke Dak-
bedekkingen wellicht de
verkiezing'Dak van het Jaar'.

Winn van den Broek

Het West-Brabantse bedrijf rnet
vestigíngen in Ossendrecht,
Breda en Anrwerpen is een van
de drie finalisten. Het heeft de
nominatie te danken aan de bij-
zondere resta.uratie van de kapel
van Saint Louis, ook wel bekend
als de kleine koepel van Ouden-
bosch.

Br¡¡
,,We zijn biizonder blijmetde
nominatie", zegt directeur ]urgen
van Keulen.,,Zonder ons team
van vakspecialisten zouden wij

nooit tot dit resultaat komen."
Sinds zor5 schrijft de redactie

van Steildak, het vakblad voor de
dakenbranche, de verkiezing uit.
l.lormaliter is de prijsuitreiking
in het voorjaar. Vanwege de
coronacrisis gebeurt dat nu tij-
dens vakbeurcDøken en Zal¿enín
de Evenementenhal Gorinchem.
Ðe prijs is in het leven geroepen
om de kwaliteitvan zowel de
platte- als hellendedakenbranche
zichtbaar te maken. tn vakkrin-
gen worden ze wel cle Oscars van
de dakdekkers genoernd.

Uit tientallen projecten bleef
eerst een longlist varr tien projec-
ten over.Inmiddels gaat de strijd
tussen drie objecten: de gebogen
zinken kap van het Amsterdamse
hotel Boat & Co, de van natuur-
leíen voorziene nieuwbouwvilla
i¡'r Nistelrode en de neo-barokke
kapel in Ouderrbosch.

De redactie van Srcitdakisal-
vast op de hancl van IVK Am-

bachteliike Dakbedekkingen. Bi j
de introductie van de drie finalis-
ren schrijfÌ het blad:,,Het meest
spectaculaire project op de short-
list is zonder twijfel de koepel
van de St. Louiskapel in Ouden-
bosch. De gehele buitenzijde is
volledig gerestaureerd, waarmee
de koepel in oorspronkelijlce staat
werd teruggebracht. De extreme
hoeveelheid detailleringen en be-
werkelijke onderdelen maken dit
werk heel blizonder."

Zinkenpareltie
Jurgen van Keulen schreeuwt het
nog net niet van de daken. ,,De
opdracht om de koepel van een
nieuw dak te voorzien was voor
ons al een zinken pareltje. De
prijs kan de kroon op ons werk
worden en is een mooivísite'
kaartje."

De dakspecialisten worden ook
voor de Mariabouw naast de ka-
pel ingeschakeld.


