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AGENDA
23-25 april 2009:  De Nederlandse 
Restauratiebeurs 2009. Brabanthallen ’s-Hertogen-
bosch. Info: www.restauratiebeurs.nl

23 april 2009: Nationaal Brandveiligheidscongres. 
’t Spant te Bussum. Info: www.sbr.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.vskbelgie.be

27-28-29 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

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

International Green 
Roof Congres 2009 
Van 25 tot 27 mei 2009 zal Stuttgart / Nürtingen 
(Duitsland) het platform worden voor de wereld van 
groene daken. Het congres wordt ondersteund door 
de Duitse Minister van Transport, Gebouwen en 
Stedelijke Zaken, Wolfgang Tiefsee, en georgani-
seerd door de International Green Roof Association 
(IGRA) en de German Roof Gardener Association 
(DDV). Het programma van het congres heeft een 
interactieve stijl van praktische workshops en ex-
cursies over groendaken in de breedste zin van het 
woord. Op het congres wordt er gesproken in het 
Engels en Duits (gelijktijdige vertaling). 

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

Izomax: bitumineuze 
dakbedekking 
met PVC inlage
Tijdens de Internationale 
Bouwbeurs presenteerde een 
Turkse dakbedekkingfabri-
kant zich voor het eerst op de 
Nederlandse markt: Izomaks 
Insulation Inc. Het bedrijf pro-
duceert en levert bitumineuze 
dakbanen met een PVC inlage. 
De PVC zorgt voor een extra ver-
steviging en waterdichting van 
de dakbaan. De fabrikant bestaat sinds 2006 en is in 
thuisland Turkije nu al een grote speler. Het bedrijf 
wil de wereldmarkt veroveren, en heeft ervoor ge-
kozen te beginnen in Nederland. Momenteel is men 
in gesprek met enkele grote dakgroothandels om 
het product in Nederland te vermarkten, maar grote 
partijen kunnen al rechtstreeks bij de fabrikant 
worden besteld. Het product is al voorzien van een 
groot aantal voor de Nederlandse markt relevante 
certificaten, waaronder CE, OHSAS 18001 en ISO 
9001 en 14001. Uiterlijk in juni zal het ook voorzien 
zijn van het KOMO-certificaat. In een volgende 
editie van Roofs zal een uitgebreid artikel over deze 
nieuwe partij worden gepubliceerd. Wie nu al meer 
informatie wil, kan met de Nederlandse vertegen-
woordiging bellen op telefoonnummer 0320-795311.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Reactie artikel ‘Het 
groendak uiteen gezet 
voor architecten’
In het artikel ‘Het groen-
dak uiteen gezet voor 
architecten’ (Roofs 
2-2009) stelt Ruud van 
Scheijndel dat onder 
een groendak geen 
PVC dakbedekking mag 
worden toegepast i.v.m. 
weekmakermigrat ie . 
Producent van PVC dakbanen Renolit reageert 
bij monde van Adriaan van de Wijgert dat het 
wel degelijk mogelijk is PVC onder een groendak 
toe te passen. Als voorbeeld wordt het groen-
dak op het Groothandelsgebouw te Rotterdam 
genoemd. Hier is tijdens de dakrenovatie in 2003 
een gelijmde PVC dakbedekking onder de dak-
begroening aangebracht. Zie hiervoor het artikel 
‘Groothandelsgebouw in oorspronkelijke staat her-
steld’ in Roofs 2003-10.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Nu ook op internet. Bezoek www.dakweb.nl/Roofs/Dakspecialisten.html

Dakspecialisten op Internet Dit artikel kunt u downloaden op www.dakweb.nl
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Rectificatie
In het artikel ‘Het thermisch isoleren van een begroeid dak’uit Roofs 
3-2009 is per abuis de Lambda waarde van PUR en PIR verwisseld. 
Onderstaand plaatsen wij de correcte tabel. 

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

Peter Pulles wint opnieuw 
Skills Masters

Voor de tweede achtereenvolgende keer 
heeft Peter Pulles (18) van loodgieters- 
en leidekkersbedrijf Walter Verhoeven 
bv uit Nieuwkuijk de Nederlandse titel 
veroverd voor het onderdeel ‘metalen 
dakdekken’. Pulles is als leerling van 
BGA-Nederland in dienst van het bedrijf 
en deed voor de derde keer mee aan het 
toernooi. Hierdoor kan hij in september 
meedoen met de World Skills in Canada.  

Zie ook het artikel ‘De jeugd heeft de toekomst’ in Roofs 4-2008.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PERSONALIA
VEBIDAK
Per 20 februari jl. heeft de voorzitter van VEBIDAK, de heer J.G. 
ter Weele, zijn functie neergelegd. Met ingang van dezelfde datum 
wordt het voorzitterschap waargenomen door de vice-voorzitter, de 
heer Ir. G.J.M.C. Vogels.

BDA Keuringsinstituut B.V.
Pieter Dorresteijn (38) is sinds 1 maart 
2009 aangesteld als adjunct-directeur 
van BDA Keuringsinstituut B.V. en KAM-
manager (Kwaliteit, Arbo en Milieu) van 
de BDA Groep te Gorinchem. Hij werkte 
eerder bij de BDA Groep als kwaliteitsme-
dewerker van 1996 – 2005 en begeleidde 

BDA in 2008 in het intensieve traject met de Raad voor Accreditatie.   

Van Walraven
Van Walraven Bouw/Installatiematerialen 
heeft vanaf maart jl. een nieuwe account-
manager voor Noord-Holland en de vesti-
ging in Hoofddorp, Roberto Atanes. 

Roel Cals (Rockwool) bekleedt be-
stuursfunctie BBN 
Op 24 maart 2009 is Roel Cals gekozen tot 
bestuurslid door de leden van de vereniging 
voor Brandveilig Bouwen Nederland (BBN). 
Roel Cals is werkzaam bij Rockwool Benelux 
als directeur marketing & sales. Hij ziet de 
BBN als een belangrijk samenwerkingsver-
band van organisaties die streven naar een 
hoog niveau van bouwkundige brandveilig-

heid. Met deze bestuursfunctie willen hij en Rockwool het belang 
van brandveilige bouwmaterialen en -constructies verder op de 
kaart zetten en expertise delen op het gebied van brandveiligheid. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

R-waarde isolatiematerialen bij begroeide daken
Soort 
dak

Type 
begroei-

ing

Dakop-
bouw
type

Isolatie 
type

Lambda (1) R-waarde
dikte 

100mm

Vegeta-
tiedak

Extensief

Warm-dak

EPS 
hardschuim

0.037 W/mK 2,70 m²K/W

PUR 
hardschuim

0,028 W/mK 3,57 m²K/W

PIR 
hardschuim

0,023 W/mK 4,35 m²K/W

Steenwol 0,039 W/mK 2,56 m²K/W

Omge-
keerd dak

XPS (2)

hardschuim

0,029 W/mK 3,45 m²K/W

0,036 W/mK 2,77 m²K/W

Tuindak Intensief

Warm-dak
Cellulair 

glas
0,042 W/mK 2,38 m²K/W

Omge-
keerd dak

XPS (2)

hardschuim

0,029 W/mK 3,79 m²K/W

0,036 W/mK 2,77 m²K/W
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Verhuisbericht
Bauder B.V., dochter van Bauder GmbH, is per 1 april in haar 
nieuwe pand in Maarsbergen gehuisvest. Het nieuwe adres is:

Bauder B.V.
Ambachtsweg 5
3953 BZ  Maarsbergen

Telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres blijven gelijk.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Bitasco Trading opent nieuwe 
vestiging in Leeuwarden
Per 1 maart opende Bitasco Trading een nieuwe vestiging in 
Leeuwarden aan de Apolloweg 14 op Industrieterrein De Hemrik. 
Deze nieuwe vestiging zal geleid worden door dhr. Wim Havinga. 
Bitasco is groothandel in dakmaterialen, isolatie en dakaccessoires. 

De vestiging Leeuwarden is na de filialen 
in Amsterdam, Arnhem, Breda, Groningen, 
Rotterdam en Vlissingen de zevende Bitasco 
vestiging in Nederland. Daarnaast is in Den 
Haag het zusterbedrijf Braber Dakmaterialen 
te vinden. Bitasco Leeuwarden is vanaf 1 maart 
bereikbaar op telefoonnummer: 058 - 2800044. 

Wim Havinga, Dora Havinga, Harmen Buruma en Johan Terpstra.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Vihamij Amsterdam geopend
Op 9 maart opende Vihamij Amsterdam haar deuren aan de Archangel -
kade 11 te Amsterdam. Deze vestiging wordt beheerd door de heer 
Jaap Godijn. De heer Jos Jonker is aangesteld als vertegenwoordi-
ger voor de regio Amsterdam. Ook in deze vestiging vindt men een 
groot assortiment bouwmaterialen en installatieartikelen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Levensloopverklaring Wédéflex 
dakbanen
Voor de derde keer heeft Wédéflex haar daken aan 
een duurzaamheidonderzoek laten onderwerpen 
door BDA Dakadvies te Gorinchem. Na 1998 en 2004 
(gecombineerd met klanttevredenheidonderzoek) 
is in 2008 opnieuw gekeken naar het langeduurge-
drag. Na aanvullende studie is nu het levensloopdo-
cument opgesteld. 
In het levensloopdocument, studie kwaliteitsaspecten Wédéflex 
dakbanen 446K14, BDA rapport 08-B-0547, trekt BDA een aantal 
opmerkelijke conclusies. Op grond van onderzoek en studies blijkt 
dat de relevante kwaliteitsaspecten van de Wédéflex D4 dakbanen 
over de lange termijn binnen een zekere bandbreedte een constant 
beeld geven. Gecombineerd met de onderzoeken in de praktijk 
wordt verwacht dat de huidige Wédéflex D4 dakbanen een ver-
gelijkbare prestatie zullen leveren met een verwachte levensduur 
van meer dan 30 jaar. Uit het levensloopdocument® is door BDA 
Dakadvies de Levensloopverklaring® gedestilleerd, waarin het rap-
port is samengevat. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Afscheid Lo Stuip van Dakmerk
Met een goed bezochte afscheidsreceptie in Green 
Village in Nieuwegein nam Lo Stuip op 20 maart jl. 
afscheid als directeur van Dakmerk. Stuip vervulde 
deze functie sinds 2001. Tijdens de receptie werd 
Stuip door o.a. David Kemena en Albert van den 
Hout warm toegesproken. Zelf vertelde hij de 
aanwezigen vertrouwen te hebben in een gunstige 
ontwikkeling van de toekomst van de dakenbran-
che in het algemeen en die van Dakmerk in het 
bijzonder. Sinds begin dit jaar fungeert David Kemena als directeur 
van Dakmerk (zie ook het interview met Kemena in Roofs 3-2009).
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••■


