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AGENDA
8-10 september 2009: Bouw Relatiedagen 
Gorinchem. Evenementenhal te Gorinchem. 
Info: www.evenementenhalgorinchem.nl

6-8 oktober 2009: Energie 2009. Brabanthallen 
te ’s-Hertogenbosch. 
Info: www.energievakbeurs.nl

22 september 2009: Global PV Demand 
Conference. SolarPlaza, Hamburg (D). 
Info: www.globaldemandconference.com

28 september – 2 oktober 2009: 
Elektrotechniek 2009. Jaarbeurs te Utrecht. 
Info: www.vnuexhibitions.com

13-15 oktober 2009: Bouw Relatiedagen 
Hardenberg. Evenementenhal Hardenberg. 
Info: www.evenementenhalhardenberg.nl

21-22 oktober 2009: Vakdagen Gebouwbeheer. 
Americahal te Apeldoorn. 
Info: www.vakdagengebouwbeheer.nl

19 november 2009: BBN Congres: Managen 
van brandveiligheid. Hof van Wageningen. 
Info: www.bbn.nu

19 november 2009: Nestinox Jubileum 
Congres. ’t Boshuys te Best.  
Info: www.nestinox.com

19-21 november 2009: VSK België. Tour & 
Taxis, Brussel. Info: www.vnuexhibitions.nl

27 november 2009: CEE Photovoltaic 
Conference. Parkhotel Athene (GK). 

12-16 januari 2010: DEUNAU 2010. Messe 
Essen. Info: www.deubau.de

26-28 januari 2010: Dak Event 2010. Evene-
men tenhal 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

24-27 februari 2010: Dach+Holz 2010. Messe 
Keulen. Info: www.dach-holz.de

28-29 mei 2010: 14th International Passive 
House Conference. Congress Center Dresden 
(D). Info: www.passivhaustagung.de

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

Fons Meeder verkrijgt 
licentie Roofstar 
branders van Calloni

Groothandel Fons Meeder uit 
Zwijndrecht heeft onlangs het 
assortiment uitgebreid met de 

Roofstar branders van de Italiaanse fabrikant Calloni. 
Volgens de groothandel betekent dit een aan-
zienlijke verbetering ten opzichte van het 
reeds bestaande aanbod, zowel 
kwalitatief als ergonomisch. 

Wat betreft de ergonomie zijn de 
Roofstar titanium branders uit het assortiment zo’n 30% lichter 
dan gangbare branders. Door de positionering van de gashen-
del en de uitgekiende vormgeving van het handvat ligt de bran-
der prettig in de hand. Veel modellen van de Italiaanse fabrikant 
zijn uitgerust met een zelfontsteker, waardoor men de brander 
niet meer met de aansteker hoeft te ontsteken. Andere opval-
lende verbeteringen zijn de doseringsknop en de speciale fa-
bricage van de slangen die voorkomt dat ze in de knoop raken. 

Tevens is in het assortiment van Fons Meeder opgenomen twee 
types heteluchtdroogstokers en wel het handmodel alsmede 
een model voor de overlap. Ook deze heteluchtbranders zijn 
30% lichter dan de bestaande modellen en met name geschikt 
op werkplekken waar geen open vuur gebruikt mag worden.

Het Italiaanse Calloni SRL heeft inmiddels ruim 50 jaar ervaring 
in de productie van o.a. dakbranders en stelt zich tot doel kwa-
litatief hoogwaardige producten te leveren met veilig en gezond 
werken als prioriteit. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

Dakspecialisten op Internet
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Nieuw sandwichelement 
Unidek
Unidek B.V. te Gemert heeft een nieuwe serie sandwichelementen 
voor het hellende dak ontwikkeld en op de markt gebracht. De 
Unidek Aero sandwichelementen zijn samengesteld uit een kern 
van wit of zwart geëxpandeerd polystyreenschuim (EPS) met aan 
de buitenzijde een met rasterfolie beplakte spaanplaat en een 
witte bekleding aan de binnenzijde. Aan beide zijden van de kern 
van EPS bevinden zich precisiegefreesde sleuven, waarin speciale 
verstijvers zijn aangebracht.

Op de spaanplaat aan de bovenzijde zijn voor de 
bevestiging van panlatten tengels aangebracht, 
die in lijn liggen met de verstijvers in de kern. 
Dit maakt een snelle montage met te schroeven 
bevestigers mogelijk. Een eenvoudige bevestiging 
wordt nog bevorderd door de rasterfolie op de 
spaanplaat. De sandwichelementen worden gele-
verd in drie dikten, t.w. 140 mm, 190 mm en 240 mm. 
Belangrijk is, dat in één en dezelfde elementdikte 
drie Rc-waarden leverbaar zijn. Hierdoor kunnen 
binnen één project  verschillende energiepresta-
tievarianten voor woningen worden geboden.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
INGEZONDEN BRIEF

SBD: Oplossing is eerst en 
vooral hekwerken
Net voor de zomermaanden publiceerde het vakblad Roofs twee 
artikelen waarin gesteld werd dat dakveiligheid vooral een zaak 
zou zijn van aansprakelijkheid en menselijk gedrag. Dit zijn zeker 
aspecten die bij het bepalen van het arbeidsomstandighedenbeleid 
door een werkgever en gebouweigenaar (middels o.a. het invul-
len van zijn zorgplicht) volop aandacht vragen. Maar het alleen 
aanspreken van gebouweigenaren op hun aansprakelijkheid om ze 
daarmee te verleiden snel over te gaan tot het laten aanbrengen 
van een aantal individuele ankerpunten of een volledig lijnsysteem 
op het dak, is een te beperkte benadering van het invullen van dak-
veiligheid. Het helemaal afwezig laten van veiligheidsvoorzieningen 
bij kortdurende werkzaamheden, op voorwaarde dat de dakdekker 
het risico via een dak RI&E heeft vastgelegd en gemeld aan zijn 
werkgever, kan ook zeker niet worden beschouwd als een juiste 
invulling van dakveiligheid.

Uitgaande van de huidige arbo-wetgeving, die uitgaat van het aan-
pakken van een risico (zoals valgevaar boven de 2,5 meter), moet in 
eerste instantie worden gekeken naar een permanente collectieve 
voorziening; in dit geval dus leuningen of hekwerken. Een en ander 
is ook terug te vinden in de brochure van de Arbeidsinspectie 
Arborisico’s op bouwplaatsen. Deze brochure is breed verspreid 
onder bedrijven en op de site van de Arbeidsinspectie te down-
loaden.   

Jos van der Borgt, SBD
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Recessie treft dakenbranche 
hard
De dakenbranche verkeert in zwaar weer. Over 
het jaar 2009 verwacht 40 % van de dakdekker-
bedrijven een omzetdaling en een daling van 
het netto bedrijfsresultaat. Voor het jaar 2010 
zijn de vooruitzichten niet beter; ruim de helft 
- 56 % - van de dakdekkers verwacht dan een 
daling van het netto bedrijfsresultaat. Dit blijkt 
uit het Marketingrapport Dakenbranche 2009 
van Van Es Marketing Services. 

De vooruitzichten voor 2009 en 2010 zijn bij-
zonder slecht. Over het lopende jaar verwacht 
slechts 22 % van de dakdekkerbedrijven een 
plus in de omzet te gaan noteren en in 2010 zijn de vooruitzichten 
niet veel beter; dan verwacht ruim een kwart van de bedrijven weer 
een omzetstijging. In 2010 verwacht ruim de helft van de onderne-
mingen een daling van het netto bedrijfsresultaat. De verschillen 
in omzetontwikkeling tussen de diverse type dakdekkerbedrijven 
(platte daken, hellende daken, rietdekkers) zijn minimaal en niet 
significant. Over de gehele linie is de recessie voelbaar.

Bijna de helft van de dakdekkerbedrijven verwacht als gevolg 
van de crisis een afname van het aantal nieuwe klanten. Ook de 
investeringsbereidheid in de onderneming en de omvang van het 
personeelsbestand gaan gebukt onder de huidige crisis. En voor 
de toeleveranciers is er ook slecht nieuws; de prijsconcurrentie zal 
sterk toenemen. Als gevolg van de recessie gaat maar liefst 61 % 
van de dakdekkers meer aandacht besteden aan inkoopprijzen van 
producten.

Ondanks de recessie zijn er wel enkele lichtpuntjes te bespeuren 
in de dakenbranche. Er wordt een sterke groei verwacht in het 
gebruik van EPDM/kunststof dakbedekking. Dit wordt mede aange-
wakkerd door de wet- en regelgeving op het gebied van de brand-
veiligheid. Daarnaast wordt een toenemende vraag geconstateerd 
naar duurzaam bouwen, zoals het toepassen van duurzame pro-
ducten, geïntegreerde energiewinning op daken en groendaken.

Aan het onderzoek onder dakdekkerbedrijven hebben 200 onderne-
mingen deelgenomen. Het onderzoek is middels een gecombineer-
de telefonische en online enquête uitgevoerd in de maand juni 2009. 

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

Wegenbouwasfalt met bitumen 
dakbedekking 
Probasys Benelux streeft al vele jaren naar het sluiten van de 
keten voor bitumen dakbedekking. Bitumen producten zijn uiter-
mate geschikt voor recycling. Denk bijvoorbeeld aan recycling 
van wegenbouwasfalt. Ook recycling van bitumen dakbedekking 
begint gelukkig steeds belangrijker te worden. Bij enkele Probasys 
Benelux leden staan inmiddels recyclinginstallaties, wordt veel ge-
investeerd in research en is veel ervaring opgedaan met logistieke 



ROOFS • SEPTEMBER 2009

NIEUWSLIJN

49

processen. Daarnaast heeft Probasys Benelux een samenwer-
kingsovereenkomst met Biturec, een innovatief recycling bedrijf 
met de grootste recycling capaciteit van de Benelux. 

De praktijk leert echter dat het daadwerkelijk 
toepassen van gerecycled materiaal op bar-
rières stuit. Om dit te doorbreken zijn front-
runners nodig zoals de Gemeente Venray en 
het aannemersbedrijf Janssen de Jong. Deze 
partijen hebben het voortouw genomen om de 
toepassing van oude bitumen dakbedekking 
als vervanger van bitumen in wegenbouwas-
falt een flinke impuls te geven. Op donderdag 
16 juli werd onder grote publieke belangstelling, 
van o.a. overheden en  wegenbouwspecialis-
ten, het wegdek van het Hoogzand te Oostrum 
(Venray) voorzien van een laag wegenbouwas-
falt met gerecycled bitumen dakbedekking. 

Bij de productie van het nieuwe type wegenbouwasfalt wordt géén 
verse bitumen toegevoegd. In plaats van verse bitumen wordt een 
mengsel van gerecycled bitumen dakbedekking en gerecycled 
bitumen asfaltgranulaat gebruikt. Tijdens de verwerking bleek dat 
dit asfalt zich vergelijkbaar gedraagt als conventioneel asfalt. De 
provincie Limburg en gemeente Venray meldden dat zij het gedrag 
van deze weg zullen blijven monitoren. De aanwezigen spraken de 
verwachting uit dat dit proefproject snel navolging zal krijgen.

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

PERSONALIA

Afscheid Henk de Groot bij Altena
Op 16 juli 2009 werd tijdens een receptie op de 
vestiging van Altena Dakmaterialen in Zwijndrecht 
afscheid genomen van Henk de Groot (69). De Groot 
is na een werkzaam leven in de scheepvaart en op de 
haven van Rotterdam na zijn pensionering als binnen-
dienstmedewerker bij Altena terecht gekomen. In de 
jaren dat hij bij het bedrijf werkte heeft hij zich zeer 
geliefd gemaakt, wat te merken was aan de toespra-
ken van zijn collega’s en de reacties van zijn relaties.

Van Doorn Dakspecialist bv 
Als verkoopleider is per 10 november 2008 in dienst 
getreden de heer Rick Verstappen. Hij is per 1 
mei 2009  in deze functie commercieel eindver-
antwoordelijk voor de vestigingen van Van Doorn 
Dakspecialist in Rilland en Veldhoven. 

Marc Ultee is per 1 juli 2009 in 
dienst gekomen als accountmanager bij Van 
Doorn Dakspecialist te Rilland. Hij is verant-
woordelijk voor de commerciële activiteiten 
in Zuid-West Nederland. Marc heeft jarenlang 
gewerkt bij diverse vestigingen van Kelders 
Dakmaterialen en is na een jaar van afwezig-
heid weer terug in de dakbedekkingsbranche.

Henk Verhagen neemt afscheid van de dakenbranche
Henk Verhagen is in hart en nieren dakdekker. Met de respecta-
bele leeftijd van 69 gaat de waarschijnlijk oudste dakdekker van 
Nederland de dakenbranche met gemengde gevoelens verlaten. 
Henk Verhagen (1939) is momenteel werkzaam als servicemonteur 
bij Voormolen Dakbedekkingen uit Nieuwerkerk aan den 
IJssel.
Verhagen heeft geen dag van zijn leven zonder plezier 
gewerkt en is zelfs in zijn hele carrière geen dag ziek 
geweest. Voorlopig is hij dan ook nog niet van plan zich 
achter de geraniums te verschuilen. “Ik ben gevraagd 
of ik wil stoppen met werken,” vertelt hij, “maar denk 
erover na om misschien toch weer te gaan solliciteren.” 

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

VERHUIZING
Vanaf maandag 3 augustus zijn Kingspan 
Panels en Kingspan Insulation gevestigd op 
een nieuwe locatie:
Bezoekadres: Lingewei 8, 4004 LL  TIEL
Postadres: Postbus 6565,  4000 HN TIEL
Tel.+31 (0) 344 675 250
Fax+31 (0) 344 675 251

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Xella Droogbouw Systemen 
wordt Fermacell
Xella Droogbouw Systemen BV, marktleider in gipsvezelplaten, heet 
voortaan Fermacell BV.  Daarmee wordt de bedrijfsnaam gelijk aan 
de merknaam. Fermacell BV blijft een bedrijfsonderdeel van de 
Xella Groep.Met de nieuwe bedrijfsnaam maakt het bedrijf gebruik 
van de kracht die de merknaam de afgelopen jaren opbouwde. De 
eenduidige bedrijfs- en merknaam helpt ook bij de verdere interna-
tionalisering van de onderneming. 

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

Nieuw onderkomen voor Uni
monta en Repon in Den Bosch 
Op 1 augustus verhuisden Unimonta Oosterhout, Unimonta Heteren 
en Repon Dak & Gevel (Rosmalen) naar een gezamenlijke locatie op 
industrieterrein de Brand in ’s-Hertogenbosch.  In het pand aan de 
Tweeling 24 gaan de bedrijven nog intensiever samenwerken onder 
de gezamenlijke naam Unimonta. Na de overname van Repon Dak 
& Gevel in 2008, zijn deze wijzigingen een logische stap naar meer 
synergie en klantgericht opereren. Gelijktijdig met de verhuizing 
komt de overgang naar een nieuwe huisstijl.

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

Demodag VerdiSeal, Dow en 
Nophadrain 
Op woensdag 17 juni jl. vond er in Kerkrade, bij het hoofdkantoor 
van Nophadrain BV, een demodag plaats. Het was de eerste keer 
dat het nieuwe naadloze VerdiSeal membraan in Nederland werd 
gepresenteerd aan de markt. Het bijzondere aan het naadloze 
membraan is dat het snel is aan te brengen en een waterdicht 
eindresultaat geeft met een garantie van 30 jaar. Mede daarom is 
het geschikt als ondergrond voor dakbegroeiingen, terras- en par-
keerdaken in combinatie met een omgekeerd-dak. 

Tijdens de demodag 
vonden presentaties 
plaats van VerdiSeal, 
Dow en Nophadrain. 
Na de presentaties 
was er tijd voor en-
kele demonstraties 
van het aanbrengen 
van VerdiSeal, en 
natuurlijk konden de 

genodigden het dak van het Nophadrain hoofdkantoor bezichtigen, 
dat binnen enkele uren werd bewerkt met het VerdiSeal systeem. 
Daarna zal het dak worden voorzien van Dow XPS-isolatie en het 
Nophadrain extensief groendaksysteem. Dit is eenvoudig te instal-
leren door middel van het uitrollen van de ND 5+1 drainagebaan, die 
wordt geleverd als sandwichelement op rol. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ■


