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Rectificatie
In het artikel ‘Innovatie Award voor energieopwekkend dak’ in
Roofs 1-2009 werd ten onrechte gesuggereerd dat zowel de opdrachtgever WTH als leverancier WEKA Daksystemen met het
systeem Evalon Solar een Innovatie Award wonnen tijdens de
Energiebeurs 2008.
De opdrachtgever werd inderdaad voor het beschreven project bekroond, alwaar het in het artikel vermelde product is toegepast. De
firma WEKA Daksystemen (als leverancier) kreeg echter door de
minister de Innovatie Award uitgereikt voor een ander product, namelijk SolarRoof van de firma Solar Integrated, bestaande uit kunststof dakfolies met fabrieksmatig geïntegreerde soepele PV-cellen.
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Kredietcrisis treft de bouw zwaar
De totale bouwproductie loopt in 2009 en 2010 als gevolg van de
economische terugval cumulatief met ruim 10 procent terug. Het
aantal arbeidsplaatsen in de bouw zal hierdoor met meer dan 30.000
afnemen. Het banenverlies is het krachtigst onder het reguliere
bouwvakpersoneel. De zwaarste klappen vallen bij de nieuwbouwproductie van woningen en bedrijfsgebouwen. De nieuwbouwproductie van woningen loopt in deze jaren met 22 procent terug.
Het aantal gerealiseerde woningen daalt van 80.000 woningen in
2008 tot 64.000 woningen in 2010. De woningproductie zal in 2011
opnieuw rond dit lage niveau liggen. Daarmee ligt het totaal aantal
geproduceerde woningen in deze drie jaar tezamen bijna 40.000
lager in vergelijking met de aantallen die in 2007 en 2008 op jaarbasis zijn gerealiseerd.
De nieuwbouwproductie van utiliteitsgebouwen krimpt cumulatief
met 20 procent in de periode 2009-2011. De productie van kantoren
en andere bedrijfsgebouwen krimpt aanzienlijk sterker dan gemiddeld, de productie van nieuwe gebouwen voor zorg en onderwijs
vertoont een relatief gunstig beeld. Ook de herstel – en verbouwactiviteiten in de woningbouw en de utiliteitsbouw worden stevig
getroffen. De productiedaling van de grond- water- en wegenbouw
blijft beperkt door een toename van de investeringen in infrastructuur door het Rijk. In 2011 zal de bouwproductie zich stabiliseren
op een laag niveau en pas vanaf 2012 zal de bouwproductie zich
herstellen.
Dit concludeert het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid
(EIB) in het rapport Verwachtingen bouwproductie en werkge-
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legenheid 2009. Ieder jaar publiceert het EIB in januari de verwachtingen over de ontwikkelingen rond de bouwproductie en
werkgelegenheid op korte en middellange termijn. Dit jaar wordt
uitgebreid aandacht besteed aan de gevolgen van de kredietcrisis
en de daarmee samenhangende conjuncturele neergang voor de
verschillende type activiteiten van de bouwnijverheid.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Positivisme op Internationale
Bouwbeurs 2009
De exposantenwaardering voor de
27ste Bouwbeurs is met 7.5 hoog.
Beursmanager Aart Wisgerhof
noemt de beurs “een groot feest
van een sector die de mouwen nog
eens extra opstroopt. De waardering van exposanten is nog nooit zo
hoog geweest.” Het bezoekcijfer is
na zes dagen beurs uitgekomen op
116.707. De beurs kent een ‘hoge
beslissingsdichtheid’. Zo’n 55 duizend bezoekers beslissen zelf over
investeringen. Een kwart van de bezoekers is lid van de directie of
het managementteam.
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AGENDA

Stichting KOMO in oprichting

31 maart – 2 april 2009:
Utech Europe. MECC Maastricht. Info: www.utecheurope.nl.

Het bestuur van de Stichting Bouwkwaliteit heeft besloten het beheer van het KOMO- keurmerk in een nieuw op te richten Stichting
KOMO onder te brengen. De voorbereidingen tot oprichting van de
Stichting KOMO zijn gestart.

23-25 april 2009:
De Nederlandse Restauratiebeurs 2009. Brabanthallen ’s-Hertogenbosch. Info: www.restauratiebeurs.nl
23 april 2009:
Nationaal Brandveiligheidscongres. ’t Spant te Bussum. Info: www.sbr.nl.
8-10 september 2009:
Bouw Relatiedagen Gorinchem. Evenemtenhal te Gorinchem. Info:
www.evenementenhalgorinchem.nl
25-26 september 2009:
Verticaaldagen Benelux 2009. Safari- en vakantiepark De Beekse
Bergen te Hilvarenbeek. Info: www.verticaaldagen.net
13-15 oktober 2009:
Bouw Relatiedagen Hardenberg. Evenementenhal Hardenberg.
Info: www.evenementenhalhardenberg.nl
26-28 januari 2010:
Dak Event 2010. Evenementenhal Gorinchem.
Info: www.dakevent.nl.
27-29 januari 2010:
Greenbuild. Ahoy’ Rotterdam. Info: www.greenbuild.nl.
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De Stichting KOMO heeft als doel om de toegevoegde waarde van
het KOMO- keurmerk te vergroten door de marketing, communicatie, productontwikkeling en kwaliteitsverbetering te verzorgen.
KOMO is het toonaangevende kwaliteitskeurmerk in de bouw. De
certificatie met het KOMO- keurmerk heeft sinds de introductie
(1961) een gestage groei doorgemaakt. Een interim bestuur van de
Stichting KOMO i.o. is gestart met voorbereidende werkzaamheden
tot oprichting van deze stichting. Bedoeling is om organisaties
van KOMOcertificaathouders en organisaties van gebruikers van
KOMO- certificaten nauw te betrekken bij de organisatie.
Reden voor dit besluit is om de marketing en kwaliteitsverbetering van het KOMO- keurmerk dichter bij de markt te brengen,
voor vergroting van de transparantie bij het certificeren met het
KOMO- keurmerk en om de onafhankelijke positie van de Stichting
Bouwkwaliteit als uitvoerder van het stelsel van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw duidelijker tot uiting te brengen.
De Stichting Bouwkwaliteit coördineert en organiseert de certificatie van bouwmaterialen, -producten, -systemen, -processen •••
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en -diensten. Zij blijft zorg dragen voor de toetsing van beoordelingsrichtlijnen en kwaliteitsverklaringen alsmede de registratie
en publicatie daarvan. De Stichting Bouwkwaliteit blijft gebruik
maken van haar toetsingscommissies, voor het Bouwbesluit respectievelijk het Besluit Bodemkwaliteit, en van haar Harmonisatie
Commissie Bouw.
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All-up wint Publieksprijs
Nederlandse Bouwprijs 2009
De Publieksprijs van de Nederlandse Bouwprijs is gewonnen
door de 'Bouwkraan op BE-rijbewijs'. De juryprijzen werden
woensdag 11 februari tijdens het Gala van de Nederlandse Bouw
in het BeatrixTheater in Utrecht uitgereikt door juryvoorzitter
mevrouw drs Karla Peijs. Drs A.Th. van Delden, plaatsvervangend
directeur-generaal ministerie VROM, reikte de Publieksprijs uit. De
Nederlandse Bouwprijs telt zes categorieën.
Bezoekers
van
de
Internationale
Bouwbeurs hebben kunnen stemmen voor de
Publieksprijs. De jury
noemt de bouwkraan die
zonder vrachtwagenrijbewijs gereden kan worden 'een opmerkelijke'
inzending. Dat hiervoor
geen hijsbewijs nodig is,
maakt deze kraan tot een knap apparaat dat opvalt door eenvoud
en gebruikersgemak. De bouwkraan is ingezonden door All-up in
samenwerking met Firma Klaas Alu-Kranbau GmbH.
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Isobouw organiseert
‘isolatiebattle’
Bij de centrale ingang van de Bouwbeurs werd gedurende de hele
Bouwbeurs een aantal keer per uur een ‘isolatiebattle’ uitgevochten tussen de rappers Iso-B en M.C. Wooly. De ‘rapperswedstrijd’
was georganiseerd door producent van EPS isolatiematerialen
IsoBouw. De rappers wisselden in hun rap argumenten uit over
toepassing van de isolatiematerialen EPS en minerale wol.
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Roval Aluminium presenteert
‘Aluminium in praktijk’
Op woensdag 11 februari presenteerde Roval Aluminium op haar
stand het merk ‘Aluminium in praktijk’. Het eerste nummer van een
tijdschrift met dezelfde naam dat
in eigen beheer wordt uitgegeven
zag daarbij het licht. Uitgangspunt
van het tijdschrift, dat vier keer
per jaar in een oplage van 7800
exemplaren zal verschijnen, is dat
de kwaliteiten van aluminium pas
zichtbaar zijn als het in de praktijk
wordt toegepast. Bij het concept
horen ook een nieuwe website met dezelfde naam en bijeenkomsten die een discussieplatform voor architecten zullen zijn.
Ter gelegenheid van de presentatie toonde architect en emeritus
hoogleraar van de TU Delft Jan Brouwer enkele fraaie voorbeelden
van aluminiumtoepassingen. Hij introduceerde daarbij de term ‘alumerium’, om mee aan te geven dat met het materiaal meer mogelijk
is dan men zou denken. Ook werd de aandacht gevestigd op diverse
andere eigenschappen van aluminium, zoals de recyclebaarheid.
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Minerale wol met organisch
bindmiddel
Knauf Insulation introduceerde een nieuwe generatie minerale
wol, zowel glaswol als steenwol, die is gebaseerd op de zogeheten ECOSE ™ Technology. Deze technologie maakt gebruik van
een natuurlijke organische bindmiddel om de vezels te binden. De
vorige generatie van minerale wol producten is daarmee op een innovatieve wijze verbeterd en hoeft dus geen beroep meer te doen
op petrochemische producten waarvan de reserve uiteindelijk tot 0
herleid wordt. Tevens is het product gebruiksvriendelijker in gevoel
en geur. De bruine kleur van de producten is natuurlijk en komt niet
door toevoeging van kleurstoffen/pigmenten.
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Laumans introduceert
Tiefasupra

Vanzelf
sprekend
werd telkens
aan het slot
van de ‘battle’
Iso-B tot winnaar verkozen.

Tijdens de Internationale BouwBeurs in Utrecht presenteerde
Ziegelwerke Gebr. Laumans GmbH & Co KG uit Brüggen (D) de
Tiefasupra. De nieuwe grootformaat vlakke dakpan combineert een
lichte, elegante en moderne belijning met uitstekende technische
eigenschappen. Het grotere formaat is dankzij een speciale ringfels
technisch geoptimaliseerd. Deze technisch doordachte fels levert
nog betere eigenschappen op qua regendichtheid en stormveiligheid.
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