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Op 27 en 28 januari 2016 zal in het 

NBC te Nieuwegein het Nationale 

Daken Event worden georganiseerd: 

een tweedaags evenement waar  

een gespecialiseerde dakenbeurs 

wordt gecombineerd met actuele en 

prikkelende  congressen. Het betreft 

een samenvoeging van de Nationale 

Dakendag en de vakbeurs Dak Event. 

Dit is het gevolg van de samenwer-

king tussen BDA Dakadvies, Lindeman 

Events en DGI Dak & Gevelingenieurs.

Nationale Daken Event is breed platform voor hele dakenbranche

NatioNalE DakEN EvENt 2016

Lindeman Events organiseert al sinds 2004 het tweejaarlijkse 
Dak Event, de gespecialiseerde vakbeurs voor de daken-
branche. BDA Dakadvies is organisator van de Nationale 
Dakendag, een jaarlijkse dag in het Beatrixtheater in Utrecht, 
waar congressen werden gehouden over de meest actuele 
ontwikkelingen. 

Beide organiserende partijen hebben de samenwerking 
gezocht om een breed platform te creëren voor zowel de 
hellende als de platte dakenbranche dat zowel inhoudelijk 
als commercieel voor alle partijen in de dakenbranche een 
niet te missen evenement moet worden.  

vakbeurs met congressen
Het tweedaags evenement wordt een combinatie van beide 
bekende en gewaardeerde evenementen. De congressen 
zullen worden georganiseerd rond de meest actuele onder-
werpen van dit moment: kwaliteitsverbetering, kwaliteitsbor-
ging, luchtdicht bouwen en de laatste stand der techniek. 
Tijdens de congressen is de beursvloer gesloten. 

De eerste congresdag bestaat uit een ochtend- en middag-
sessie. Kernthema is het inspelen op toekomstige ontwik-
kelingen in de dakenbranche. Dit is actueel vanwege het 
nieuwe stelsel van kwaliteitsborging, met verschuiving naar 
private partijen en naar aantoonbare kwaliteit ‘as built’ i.p.v. 
vergunning vooraf. In combinatie met de behoefte aan meer 
kwaliteit bij opdrachtgevers en diezelfde ambitie bij dakdek-
kers, is het tijd die kansen nu te benoemen en te pakken. 
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Tussen de sessies is er ruim gelegenheid voor de lunch en 
het bezoeken van de beursvloer. Aansluitend wordt de prijs 
voor Het Dak van het Jaar 2015, de Nico Hendriks Award, 
feestelijk uitgereikt. De prijs is vernoemd naar medeoprich-
ter en oud-directeur van BDA Dakadvies Nico Hendriks (zie 
kader). Daarna is er een maaltijd en een borrel. 

De tweede congresdag bestaat uit een ochtendsessie en 
staat in het teken van de laatste ontwikkelingen in de tech-
niek voor de uitvoering. Daarbij gaat het om daksystemen, 
maar ook om digitale instrumenten in het werkproces en de 
organisatie ervan en tenslotte de normering. Denk daarbij 
aan asbestvervanging, de aangescherpte isolatie-eisen, PV-
daken, etc. 

Het definitieve congresprogramma zal in de volgende editie 
van Roofs bekend worden gemaakt.

Full service concept
De vakbeurs wordt volgens het vertrouwde full service 
concept georganiseerd en ook het uitnodigingsbeleid blijft 
onveranderd. Dit betekent dat exposanten in de gelegen-
heid worden gesteld hun bezoekers gericht uit te nodigen, 
zodat de kwaliteit van het bezoek wordt gegarandeerd. 
Exposanten en bezoekers kunnen gratis gebruik maken van 
de parkeergelegenheid en de op de beursvloer geserveerde 
maaltijden, hapjes en drankjes.

Op het Nationale Daken Event is het standaard formaat van 
de stands (3x4m), waardoor plaats is voor meer exposanten 
en de route over de beurs ook overzichtelijker wordt. Het is 
voor exposanten wel mogelijk om meerdere units naast of 
achter elkaar te nemen. Op de beursvloer zullen pop up 
lezingen worden georganiseerd.

the place to be
Tijdens de congressen worden de diverse actuele onderwer-
pen besproken door gezaghebbende sprekers. Op de beurs-
vloer zullen alle leveranciers, opdrachtgevers, ontwerpers 
en verwerkers die ertoe doen aanwezig zijn. Deelname aan 
het Nationale Daken Event 2016 is daarmee een uitgelezen 
instrument om op de hoogte te blijven en tegelijk bestaande 
klanten te onderhouden en nieuwe klanten te werven. Met 
dit bijzondere samenwerkingsverband is een breed platform 
voor de dakenbranche gecreëerd: het Nationale Daken 
Event zal een evenement worden dat voor de gehele   
branche the place to be is. ●

Nico HENDriks awarD
AANsLUITEND AAN DE MIDDAGsEssIE VAN HET CONGrEs 
wOrDT OP wOENsDAG 27 JANUArI 2016 TEVENs DE EEr-
sTE EDITIE VAN DE NICO HENDrIKs AwArD UITGErEIKT. DEzE 
NIEUwE AwArD VOOr DE DAKENBrANCHE BEKrOONT HET 
DAK VAN HET JAAr. DAT Is HET PrOJECT wAArBIJ VOOr HET 
DAK EEN BIJzONDErE, EsTHETIsCH frAAIE EN/Of INNOVATIEVE 
OPLOssING wOrDT GEKOzEN.

NICO HENDrIKs BEHOEfT VOOr DE MArKT EIGENLIJK GEEN 
VErDErE INTrODUCTIE. HIJ wAs ALs MEDEOPrICHTEr EN DI-
rECTEUr VAN BDA DAKADVIEs DECENNIALANG EEN BELANG-
rIJKE fACTOr IN TAL VAN ONTwIKKELINGEN DIE DE DAKEN-
BrANCHE HEEfT GEKEND. HIJ Is VErANTwOOrDELIJK VOOr 
TAL VAN PUBLICATIEs IN DIVErsE VAKBLADEN EN wAs TOT zIJN 
EMErITAAT IN 2005 HOOGLErAAr AAN DE TU EINDHOVEN. 
TEVENs wAs HIJ JArENLANG HET GEzICHT VAN DE BDA NATIO-
NALE DAKENDAG. ALs zODANIG sTAAT zIJN NAAM syNONIEM 
VOOr EEN JUIsTE TECHNIsCHE OPLOssING, MAAr OOK VOOr 
DE INNOVErENDE KrACHT VAN DE DAKENBrANCHE. zIJN 
VErDIENsTEN zIJN KOrTOM TALrIJK EN DAArOM LEEK HET DE 
sTICHTING DAKPrOMOTIE GEPAsT HEM TE ErEN DOOr zIJN 
NAAM TE VErBINDEN AAN DEzE BrANCHEPrIJs. 

IN EEN VOLGENDE EDITIE VAN Roofs zAL DE JUry VAN HET 
DAK VAN HET JAAr BEKEND wOrDEN GEMAAKT, ALs OOK DE 
wErKwIJzE EN BEOOrDELINGsCrITErIA.


