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AGENDA
16 mei 2009: De Nationale Stralingsdag 2009. De Gruijterfabriek
gebouw B te ’s Hertogenbosch.
Info: www.denationalestralingsdag.nl
8-10 september 2009: Bouw Relatiedagen Gorinchem.
Evenementenhal 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
19-21 november 2009: VSK België. Tour & taxis, Brussel.
Info: www.vnuexhibitions.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.
1-5 februari 2010: VSK 2010. Jaarbeurs Utrecht. Info: www.vsk.nl
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Arbeidsinspectie: meldingen,
tips en klachten op één adres
De Arbeidsinspectie heeft vanaf deze maand één centraal adres
voor meldingen, tips en klachten. Voorheen moesten werkgevers
en werknemers hiervoor bij de regiokantoren zijn. Werkgevers en
werknemers kunnen nu gebruikmaken van een gratis telefoonnummer, een centraal e-mailadres en van digitale formulieren op de
website van de Arbeidsinspectie. Het is daardoor voor werkgevers,
werknemers en burgers makkelijker om contact te leggen met de
Arbeidsinspectie.
De nieuwe gegevens van de Arbeidsinspectie zijn:
Postadres: Arbeidsinspectie, Postbus 820, 3500 AV Utrecht
E-mail:
arbeidsinspectie@minszw.nl
Telefoon
0800 - 270 00 00
Fax:
070 - 333 61 61
Internet:
www.arbeidsinspectie.nl (voor meldingen etc.
doorklikken naar ‘digitale formulieren’)
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dakbestratingsrichtlijn moet
calamiteiten voorkomen
SBR lanceerde 31 maart een richtlijn die het aanleggen van complexe daken moet vergemakkelijken. Steeds vaker worden daken
bestraat en gebruiken we ze als parkeerruimte, gecombineerd met
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groen of andere functies. “Om
efficiënt te kunnen werken
en eventuele fouten of zelfs
calamiteiten te voorkomen is
besloten een Dakbestratings
richtlijn samen te stellen”,
aldus SBR-projectmanager
Wim Verburg. Het eerste
exemplaar van de richtlijn werd 31 maart overhandigd door Camiel
Versluis (voorzitter Groenkeur) aan Hans Brugmans tijdens de beurs
ParkeerVak 2009 in de Brabanthallen in Den Bosch. Brugmans is
voorzitter van Vexpan, het Platform voor Parkeren in Nederland.
De dakbestratingsrichtlijn bevat aanwijzingen voor het ontwerpen
en uitvoeren van beloopbare en berijdbare daken. Verburg: “De
kennis die je nodig hebt voor het aanleggen van dit soort daken
was tot nu toe gefragmenteerd. Met dit document heb je alle kennis
bij elkaar en kun je dakbestratingsprojecten classificeren: gaat het
om een project waarbij er alleen voetgangers op het dak komen of
moet er bijvoorbeeld een zware kraan op kunnen staan? Daarnaast
vind je uitleg over hoe je een en ander technisch moet uitvoeren. Zo
bevat de richtlijn bijvoorbeeld specificaties voor isolatie. Het uiteindelijke doel is uiteraard projecten efficiënt en degelijk uit te voeren,
zodat opdrachtgevers tevreden zijn.” De richtlijn is gereedschap
voor constructeurs, bouwtechnisch ontwerpers, bestekschrijvers
en werkvoorbereiders die betrokken zijn bij dakbestratingen
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Nieuwe lijn flexibele hekwer
ken voor dakrandbescherming
XSPlatforms introduceert een nieuwe lijn
hekwerken voor dakrandbescherming: XTPGuardrail. De hekwerken zijn verkrijgbaar in
drie varianten: recht, gebogen en een inklapbaar ontwerp. De hekwerken zijn flexibel,
passen op alle daktypen, tasten de schoonheid van een gebouw niet aan en beschadigen de dakconstructie niet. Tegelijkertijd
zijn ze stevig, betrouwbaar en 100 procent veilig. Het hekwerk kan
probleemloos uit het zicht verdwijnen door ze neer te klappen of
schuine hekwerkstaanders te gebruiken.
XTP-Guardrails zijn gemaakt van hoogwaardig aluminium, wat ze
optimaal beschermt tegen weersinvloeden. De hekwerken kennen
een lange levensduur en zijn extreem duurzaam. Het XTP-Guardrail
systeem is gecertificeerd (NEN-EN 13374) en onderhoudsvrij, ze
vereisen geen periodieke inspecties. De hoofdcomponenten klikken simpelweg in positie zonder dat daar gereedschap aan te pas
komt. Dankzij het vrijstaande ontwerp hoeven de hekwerken niet
aan het dak bevestigd te worden, waardoor het risico op lekkage
wordt uitgesloten. De hekwerken zijn via een selectief distributienetwerk wereldwijd te koop. De distributeurs kunnen eventueel
zorgen voor montage.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Contract vervangingsonderhoud
na elektronische aanbesteding
Tijdens een feestelijke bijeenkomst is door dhr. G. Kahlman, directeur Facilitair Management & Vastgoed in het bijzijn van de beide
selecteerde dakaannemers, het contract ondertekend inzake het
vervangingsonderhoud dakbedekking, wijk 1 en wijk 2 van de TU,
Technische Universiteit, te Delft. Deze raamovereenkomst is de
afgelopen maand ingegaan en zal gelden voor de komende drie
jaar (2012) met met een mogelijke verlenging in onderling overleg
van tweemaal één jaar.
Deze aanbesteding heeft geheel plaatsgevonden met gebruikmaking van het speciaal daarvoor ingerichte online Procurement platform van de aanbestedende dienst. Dit is het Negometrix platform.
Bij de elektronische aanmelding door het inschrijvende bedrijf op
het zogenaamde aan te besteden ‘Kavel’ wordt een e-mail vanuit
het platform automatisch verzonden naar de inschrijver met een
strikt persoonlijke en vertrouwelijke inlogcode voor het activeren
van een eigen account binnen het platform. Op dit account kan
men gedurende de termijn dat men betrokken is in de onderhavige
aanbestedingsprocedure de gevraagde bijdragen uploaden en verzenden aan de aanbestedende dienst. De aanbestedende dienst
heeft gedurende de gestelde reactietermijn geen mogelijkheid tot
inzage in de digitale reactie en kan niets in de tussentijd inzien. De
informatie wordt pas voor de aanbestedende dienst vrijgegeven na
het verstrijken van de bedoelde termijn en het tijdstip van sluiting.
De ervaring van de verschillende
geselecteerde bedrijven is zeer
positief geweest over de gebruiksvriendelijkheid van het systeem.
v.l.n.r. Erdo B.V., dhr. F.A. Steegman,
dhr. G. Kahlman, directeur Facilitair
Management & Vastgoed en Intra-dak
B.V., dhr. E. Gouman.)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Rockwool introduceert Sound
maxx akoestisch isolatiesysteem
Rockwool introduceert het Soundmaxx isolatiesysteem, een uniforme oplossing voor akoestische prestaties in de verschillende
bouwdelen. Niet alleen akoestisch realiseert het systeem opvallende prestaties, ook thermisch comfort en brandveiligheid worden
geoptimaliseerd. Het systeem is toepasbaar in hellende daken,
vloeren en voorzetwanden. Het product is geschikt voor zowel renovatie- als nieuwbouwtoepassingen.
Het isolatiesysteem bestaat uit AP1
en AP2 isolatieplaten, de licht metalen
C- en U-profielen en de gepatenteerde
akoestische veerbeugels. De combinatie van de systeemcomponenten
zorgt voor een additionele verhoging
van de geluidswerende prestaties van

Rockwool isolatie. Het isolatiesysteem heeft voor elk akoestisch
vraagstuk in hellende daken, vloeren en voorzetwanden een
antwoord. Alle prestaties zijn onderbouwd door onafhankelijke
testrapporten van onderzoeksbureau Peutz. De verwerking van
het systeem is eenvoudig en is in de verschillende toepassingen
identiek.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Nieuw: prefab hulpmaterialen
Phoenix Dichtungstechnik GmbH heeft het prefab assortiment vergroot. Tevens kan men een gepatenteerd
afvoersysteem toevoegen aan het assortiment. Alle
nieuwe prefab artikelen zijn voorzien van Resitrix SK W
gewapend EPDM.
Naast de vele voordelen van de zeer lange levensduur
van ons systeem zijn detailleringen eenvoudig en geheel conform de nieuwe norm NEN 6050 brandveilig te
verwerken. Ten slotte is de prijsstelling van het systeem gunstiger
te noemen dan de traditionele afwerkingen. Weliswaar zal de prijs
van het materiaal op dezelfde lijn liggen, de verwerking in zijn
geheel zal sneller gaan. Daarnaast kan de Resitrix SK W ook op
bitumineuze ondergronden worden verwerkt. Deze prefab mogelijkheden zullen te verkrijgen zijn via de reguliere handelskanalen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Topcomfort verkrijgt
lidmaatschap VEBIDAK
Het Vlaardingse bedrijf Topcomfort is met ingang van 1 maart 2009
lid geworden van VEBIDAK, de Vereniging Dakbedekkingsbranche
Nederland. “Voor Topcomfort is de acceptatie van het lidmaatschap een bevestiging dat onze organisatie als een serieuze speler
in de markt wordt gezien. Wij onderscheiden ons namelijk door
onze brede dienstverlening, optimale communicatie en probleemoplossend vermogen,” aldus Kees van Iwaarden, directeur van
Topcomfort.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Van Roij Fasteners Europe BV
verkoopt eerste Leister Uniroof
E in Nederland
Op 15 januari 2009 werd Rob van Dijken (Verder
HEAT Technology) gevraagd door Henk van Bulken
(Van Roij Fasteners Europe BV) om mee te gaan
naar centrum Amsterdam waar Dakteam bezig
was met het verleggen van PVC materiaal op
piramidevormige daken. Omdat de Leister Uniroof
E een lichte daklasautomaat is (13 kg), is deze bij uitstek geschikt
voor deze toepassing. De heren van Dakteam waren aangenaam
verrast door het gemak waarmee de Leister Uniroof E het schuine
dak beklom, en het PVC materiaal keurig met elkaar verlaste. Na
het zien van de demonstratie ter plekke was er voor Dakteam geen
discussie mogelijk. “Deze Leister Uniroof E blijft hier op het dak.”
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Size does matter

www.zinkmeesters.nl

www.walravenbv.com

www.dakbehoud.nl

De Narvik Modula van
Wienerberger is de eerste
in Nederland geproduceerde modulaire keramische
dakpan met DUBOkeur. Een
extra grote dakpan die wordt
vervaardigd uit natuurlijke
grondstoffen. De pan is geschikt voor nieuwbouw of ter vervanging van oude
verweerde betonpannen. Met de opvallende Size
does matter! campagne brengt Wienerberger de
Narvik Modula de komende tijd onder de aandacht
van projectontwikkelaars, architecten, woningcorporaties, dakdekkers- bedrijven en bouwbedrijven.
Deze keramische dakpan kent een werkende
breedte van 30 cm en heeft een kopsluiting van 50
mm (latafstand 320-370 mm). Door de modulair werkende breedte van 30 cm is de Narvik Modula inzetbaar voor nieuwbouwprojecten - waarbij veelal met
een oplopende beukmaat van 30 cm wordt gewerkt
- maar zeker ook uitstekend om bij renovatieprojecten één-op-één oude verweerde betonpannen
te vervangen. Ondanks het extra grote formaat is
de pan licht in gewicht. En door zijn grootformaat
zijn er nog geen 10 pannen nodig om een vierkante
meter dak te bedekken.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Voorraadbeheerssys
teem RVS bevestigers
www.nen6050.nl

www.aluthermo.nl

Het zgn. Two-Bin systeem is al een beproefd systeem dat zijn waarde in de markt heeft bewezen.
Nestinox biedt een principe aanbieden waarmee
het (inkoop)traject van RVS bevestigingsmateriaal
aanzienlijk kan worden verkort, namelijk Nestilogic.
Samen met een accountmanager van Nestinox
worden de wensen van de klant betreffende het
voorraadbeheer van RVS bevestigers geïnventariseerd en daarna wordt een pakket op maat vastgesteld. Deze wordt in de loop van het traject door
één contactpersoon bewaakt. Daarbij is er een
keuze uit diverse service mogelijkheden, bijv. zelf
voorraad bijhoudende leverancier voorraad laten
bijhouden, zelf bestellingen doorgeven of dat door
de leverancier laten doen, etc.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Nieuwe website Roymans
Bevestigingsmaterialen
Roymans B.V. heeft een nieuwe website ontwikkeld
met veel informatie en technische gegevens over

de verschillende bevestigingsmaterialen voor de
dak- en wandbranche. Deze informatie is opgenomen om de klant een nog beter beeld te geven van
de esthetische en technische mogelijkheden van
de producten.
Op de nieuwe website vindt men een grote diversiteit aan bevestigingsmaterialen voor het monteren van binnendozen, sandwichpanelen en stalen
daken en wanden. Door de eenvoudige zoekstructuur vindt men gemakkelijk het juiste product. Ook
is de complete catalogus op de website opgenomen. Tevens biedt de website de mogelijkheid om
de producten on-line te bestellen.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Nophadrain lanceert
nieuwe website
Op 15 april lanceert Nophadrain, specialist in
groene daken, een volledig vernieuwde website.
Nophadrain, met hoofdkantoor in Kerkrade, produceert volledig in eigen hand systemen voor dakbegroeiingen, terrasdaken en parkeerdaken.
De vernieuwde website geeft belangstellenden uitvoerig en gedetailleerd uitleg over alle systemen en
producten. Bijzonder is dat de site aan specialisten
(architecten, aannemers, hoveniers en dakdekkers)
een designportaal biedt. In dit portaal krijgt de
deskundige bij ieder systeem of product specifieke
technische informatie en kan rechtstreeks per product offerte worden opgevraagd.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Na-isoleren van zolders
Eind december introduceerde EcoTherm iSoEasy®
voor de doe-het-zelf markt, en nu is er een variant leverbaar voor de professional:
iSoEasy® Pro. Het gaat hier om een
oplossing voor het na-isoleren van
zolders voor de professionele markt.
Hiermee kan een zolder worden veranderd van opslagruimte in een lichte
comfortabele leefruimte. Anders dan
traditionele systemen wordt dit systeem geleverd
als totaalpakket. Dus inclusief profielen, schroeven
en andere toebehoren.
De iSoEasy® Pro isolatieplaat is voorzien van een
alu meerlagen folie met een stootvaste witte zichtzijde, bestemd voor het thermisch isoleren aan de
binnenzijde van een ongeïsoleerd hellend dak. De
isolatieplaat is brandvertragend gemodificeerd en
voldoet derhalve aan de eisen die hieraan gesteld
worden in het Bouwbesluit.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••■
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