
 N
aast het bedrijf in Kootwijker-

broek heeft Middendorp 

Montage sinds januari 2020 

ook een vestiging in Drachten, vooral 

om hun klanten in het noorden van 

het land nog makkelijker te kunnen 

bedienen. Teus van Middendorp is 

de man achter dit bedrijf, maar ook 

Fleur de Roij, die de marketing en 

communicatie ervan verzorgt, kan er 

van alles over vertellen. “We houden 

ons bezig met zowel het 

vervangen van daken en 

gevels van verouderde 

panden, als met nieuw-

bouwprojecten. Tevens 

verwijderen we asbestda-

ken. Dat laatste is iets waar 

veel mensen serieus 

tegenop zien, maar als ze 

ons dat in handen geven, 

wordt alles voor hen 

geregeld; van vergunnin-

gen en het overige papier-

werk tot de bekende 

mannen in witte pakken en 

een veilige afvoer van het 

asbest. Het verzekeren van 

asbestdaken wordt steeds 

moeilijker, dus we verwachten 

daarin nog het nodige werk te 

krijgen. Als totaalleverancier biedt 

Middendorp Montage een compleet 

pakket aan, waarbij ook zonnepane-

len tot de mogelijkheden behoren. 

Grote dakoppervlakten lenen zich 

daar immers uitstekend voor en zo 

levert het dak je bedrijf ook nog eens 

het nodige rendement op. Wat ons 

opvalt is, dat we de laatste tijd veel 

aanvragen van nieuwbouw- of 

renovatieprojecten voor maneges en 

stallen binnen krijgen. Onze ruime 

ervaring met andere soorten stallen 

komt ons hierbij goed van pas. We 

bespreken de wensen en mogelijkhe-

den en komen zo tot de beste dak- en 

wandoplossing voor ieder project.’’

    Duurzaam

    “We hebben in ons assortiment een 

ruime keuze in dakbedekking: van 

gewone en praktische 

golfplaten tot fraaie sand-

wichpanelen. De eerste is de 

goedkoopste optie en de 

kwaliteit wordt nog steeds 

beter, dus duurzaamheid is 

gegarandeerd. Sandwichpa-

nelen zijn iets duurder, maar 

wel te leveren in verschil-

lende uitvoeringen, tot een 

ecologische variant toe. Met 

sandwichpanelen is er geen 

condensvorming in de stal. 

Bovendien hebben ze 

verschillende gradaties in 

isolatie, dit zorgt in de winter 

voor het buitenhouden van 

 Middendorp 
Montage maakt 
het voor elkaar   

 Middendorp Montage is al lange tijd een bekende naam in Nederland en breidt 

momenteel verder uit naar België en Duitsland. Dit bedrijf is gespecialiseerd in 

dak- en gevelsystemen voor onder andere paardenbedrijven.
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 Van papierwerk tot prachtproduct   
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Advertorial

VAN STAL TOT BEDRIJFSPAND

Middendorp Montage is uw specialist in dak- en wandbeplating. Door heel 

Nederland realiseren wij grote en kleine dakrenovaties (waaronder ook het 

verwijderen van asbest) en nieuwbouwprojecten. Van koeienstal of een bederijfs-

hal tot aan een supermarkt. met hoogwaardige materialen en de juiste aanpak 

maken we ‘elk dak weer strak’. Zoals die van:

Paardenstallen

Melk- en vleesveestallen

Kalverstallen

Varkensstallen

Pluimveestallen

Bedrijfspanden

Opslagloodsen

En nog veel meer

strenge kou en in de zomer voor 

bijvoorbeeld een koele rijhal. Betere 

temperaturen dus voor mens en dier.”

Kostenbesparend

“Door onze jarenlange ervaring 

weten we inmiddels ook alles over 

stalventilatie. Schone en verse lucht 

is nodig om bijvoorbeeld longproble-

men bij paarden te voorkomen. De 

plaatsing van zogenaamde ventila-

tienokken zorgt voor een goede 

luchtstroom. Deze zijn er natuurlijk in 

verschillende varianten en maten. 

Ventilatienokken worden ook vaak 

lichtnokken genoemd en deze 

“De werkzaamheden konden om 
de bedrijfsactiviteiten heen 
gepland worden”
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zorgen tevens voor een zo groot 

mogelijke lichtopbrengst in de stal, 

waardoor de verlichting vaker 

uitgelaten kan worden en dit is 

uiteraard weer kostenbesparend. 

Verder is er ook nog een ruime keuze 

in lichtplaten, die over het dak 

kunnen worden verdeeld. Voor de 

afwerking van het geheel kan 

worden gekozen voor een overstek of 

dakgoten. Beide vervaardigd uit de 

beste materialen, die decennialang 

meegaan. Een goede waterafvoer is 

het behoud van de hal.”

Advies en service

“Als Middendorp Montage proberen 

we mensen zo goed mogelijk te 

adviseren en tegemoet te komen in 

hun persoonlijke wensen. We hebben 

deskundige mensen in dienst, die 

kunnen bogen op jarenlange 

ervaring in hun vakgebied. Bij ons 

allemaal staan service en kwaliteit 

heel hoog in het vaandel. U bent 

altijd van harte welkom voor een 

kijkje op ons bedrijf in Kootwijker-

broek of voor een kennismakingsge-

sprek. Hiervoor willen wij natuurlijk 

ook bij u op bezoek komen. Neem 

vooral contact met ons op!”

Snel schakelen

Cees Verburg en Melanie Stritzke van 

Stal Stridam in Nijkerk hebben nog 

maar sinds kort een indrukwekkende 

renovatie achter de rug. Cees: “bij 

ons is het dak van golfplaten op de 

rijhal veranderd in een dak met 

geïsoleerde sandwichplaten en 

zonnepanelen. Het bestaande 

golfplatendak was gedateerd en al 

enige tijd aan vervanging toe. 

Vanwege het milieu en de klimaat-

discussie wilden wij heel graag ons 

steentje bijdragen door de op ons 

bedrijf benodigde energie te betrek-

ken van onze eigen zonnepanelen. 

Om deze te kunnen leggen, hadden 

de sandwichplaten de voorkeur als 

dakbedekking. Deze zijn aan de 

onderkant ook helemaal wit en dit 

levert naast de lichtstraat over de 

hele lengte van de nok, 50 m, heel 

veel licht in de rijhal op. Alsof je nu 

in de hal gewoon met daglicht 

buiten rijdt. Voorheen moesten we 

het doen met enkele dakramen en 

dat is nu een wereld van verschil. 

Doordat het dak is geïsoleerd 

hebben we tevens minder last van 

temperatuurswisselingen. Het wordt 

in de hal en stallen niet meer 

extreem koud evenmin als bloed-

heet. In het laatste geval zijn de 

paarden erg blij met hun koele 

stallen. Toen we eenmaal besloten 

hadden om het dak aan te pakken, 

ben ik gaan zoeken op internet. 

Uiteindelijk hebben we gekozen voor 

het bedrijf met de beste referenties 

en een goede prijskwaliteitverhou-

ding en dat was Middendorp 

Montage. Van tevoren zijn duidelijke 

afspraken gemaakt. Er is veel 

activiteit met paarden op ons bedrijf 

en de werkzaamheden moesten een 

beetje daar omheen worden ge-

pland. Dat is prima gelukt, er werd 

goed rekening gehouden met onze 

wensen en de verbouwing heeft 

gefaseerd plaatsgevonden zodat wij 

en de mensen die op het dak 

werkten weinig last hadden van 

elkaar. Wat ook plezierig was; er kon 

snel geschakeld worden. Wij konden 

in 2020 nog subsidie krijgen voor de 

aanleg van een nieuw dak als ook 

voor zonnepanelen en besloten daar 

vrij laat in het jaar toch gebruik van 

te maken. Middendorp Montage 

heeft wat geschoven in hun agenda 

en ging in december bij ons aan de 

gang. Net voor kerst was het werk 

klaar. We zijn heel tevreden met het 

resultaat: een hele mooie lichte en 

geïsoleerde hal. Voor een volgende 

keer zou ik zo weer bij Middendorp 

Montage aankloppen!”

“Er werd goed rekening gehouden met 
onze wensen en er kon snel 
geschakeld worden”

ONTZORGD

Ben en Conny Agterberg runnen pension- en africhtingsstal De Utrechtse 

Manege al verschillende jaren. Om het bedrijf up to date te houden, wordt 

regelmatig geïnvesteerd in onderhoud of vernieuwing. In juni 2019 waren 

de daken van de stallen en de rijhal aan de beurt. Conny: “Ben heeft het 

bedrijf Grondslag Paardensportbodems en komt overal. Zo ook bij Atie 

Spijker. Zij had de daken van haar paardenbedrijf laten vervangen door 

Middendorp Montage. Dat was haar heel goed bevallen en het eindresultaat 

was heel mooi geworden. Wij wilden ook graag van het asbest op ons 

bedrijf af en meteen nieuwe daken laten leggen. Dus niet zo lang na het 

bezoek aan Atie Spijker heb ik ook contact gezocht met Middendorp 

Montage. Vanaf het eerste moment hebben zij ons heel goed geholpen en 

echt ontzorgd door onder meer de papierwinkel rond de asbestverwijdering 

te regelen. Tevens hebben ze een strak plan gemaakt en dit in twee dagen 

tijd ook daadwerkelijk gerealiseerd: de oude daken met asbest eraf en de 

nieuwe erop. Het enige wat wij hoefden te doen, was het verplaatsen van 

de 50 paarden van het bedrijf naar elders, want die mochten vanwege de 

asbestverwijdering zich niet op het bedrijf bevinden. Logistiek natuurlijk ook 

een enorme klus, maar over het overige werk hoefden wij ons niet druk te 

maken. Van tevoren was alles goed op elkaar afgestemd en vervolgens is 

alles volgens plan uitgevoerd. Het eindresultaat is strak en super mooi 

geworden. Als er nog een keer wat aan ons bedrijf gedaan moet worden, 

zal ik me zeker weer tot Middendorp Montage wenden. We adviseren ook 

regelmatig anderen gebruik te maken van de expertise van dit bedrijf!”
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