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9-11 september 2014 
Bouw Compleet Gorinchem
Evenementenhal te Gorinchem
Info: www.evenementenhal.nl

7-9 oktober 2014 
Energie 2014 
Brabanthallen ’s-Hertogenbosch
Info: www.energievakbeurs.nl

11-13 september 2014 
Bouwzone Renovatiebeurs 2014 
Expo Houten
Info: www.renovatiebeurs2014.nl

29 oktober 2014 
Congres ‘Veilig werken op hoogte’
FiGi theater te Zeist
Info: www.dakweb.nl

A G E N D A

R E C T I F I CAT I E
In het artikel ‘Veilig werken op hoogte vanuit Europees 

 perspectief’ in Roofs juni 2014 werd  abusievelijk verwezen 
naar de Europese Richtlijn 2004-45/EG. Bedoeld werd de 

Europese Richtlijn  2001-45/EG.

P E R S O N A L I A
Bauder bv
Per 1 juni 2014 is Harald de Leeuw als Account Manager aangesteld voor de regio Zuid Nederland en zal in de genoemde 
regio het relatiebestand verder uitbreiden. Hij zal zich gaan bezighouden met new business en het vertrouwde productgam-
ma. Tevens zal hij het denken in Bauder systeemoplossingen verder uitdragen en introduceren. Harald heeft in het verleden 
ruime ervaring in de functie als Account Manager opgedaan en beschikt over ruime praktijkervaring.

Aanscherping EPC en isolatie-eis
Per 1 januari 2015 wordt de isolatie-eis van de gebouwschil 
 verhoogd. De Rc-waarde gaat van 3,5 naar 5,0. Ook de energie-
prestatiecoëffi cienten worden aangescherpt. Wat zijn de belang-
rijkste wijzigingen in het Bouwbesluit 2012? De nieuwe isolatie-
norm wordt gedifferentieerd naar gebouwdelen:
• een Rc-waarde voor daken van 6,0 m2K/W
• een Rc-waarde voor gevels van 4,5 m2K/W
• een Rc-waarde voor begane grond vloeren van 3,5 m2K/W
Een te hoge Rc-eis voor gevels zou namelijk relatief hoge kosten 
met zich mee brengen tegen een relatief lage energiewinst. 
Daarnaast worden de energieprestatiecoëffi cienten (EPC) 
van praktisch alle gebruiksfuncties aangescherpt. Het gaat 
 grofweg om een halvering van de EPC vergeleken met het 
niveau van 2007. De inwerkingtreding van het besluit is vermoe-
delijk 1 januari 2015.

Eerste dakinstortingen 2014
Met Pinksteren, maandag 9 juni 2014, was er vooral in Brabant sprake 
van noodweer. Zware regen- en hagelbuien trokken over de provincie. 
Op verschillende locaties zijn diverse daken van bedrijfshallen geheel of 
gedeeltelijk ingestort. Het onderzoek naar de specifi eke oorzaken loopt, 
leert navraag bij de verschillende schade-expertise bureaus. Geen van de 
bureaus wil hierover lopende het onderzoek nadere informatie verstrekken.

De daken kunnen instorten als de grote hoeveelheden regenwater niet 
tijdig worden afgevoerd via hemelwater en noodafvoersystemen. Waarom 
het water niet tijdig is afgevoerd is de vraag nu op de verschillende foto’s 
uit de media in de dakranden wel noodoverlopen zichtbaar zijn.

Roofs heeft in het 
verleden uitgebreid 
gepubliceerd over 
het fenomeen 
dakinstortingen door  
wateraccumulatie. 
DGI Dak & Gevel 
Ingenieurs heeft 
in verschillende 
publicaties de ver-
schillende oorzaken 
toegelicht die deze 
nieuwe schades op 
afstand beschou-
wend nog steeds 

actueel lijken te zijn. Roofs zal in een volgende publicatie in overleg met 
de schade-expertise bureaus de lezer nader informeren over de oorzaak 
en de mogelijkheden deze schades te voorkomen. 

In de dakranden zijn noodoverlopen zichtbaar.
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JACKON EN ISOBOUW GAAN SAMENWERKEN
IsoBouw Systems neemt de verkoop en distributie in Ne-
derland over van de XPS-producten Jackodur en Jacko-
board van Jackon Insulation GmbH.  Dr. Anton Klotz, 
directeur Jackon: “De keuze voor de samenwerking met 
IsoBouw is een logische stap. De producten van beide 
bedrijven vinden via dezelfde kanalen de weg naar onze 
klanten. 
IsoBouw kent 
de markt en 
belangrijker, 
de klanten 
en hun ver-
wachtingen. 
De over-
name van 
de verkoop-
activiteiten 
zal daarom 
snel en pro-
bleemloos 
verlopen. 
Bovendien 
is XPS nauw verwant aan EPS. Beide isolatiematerialen 
kennen dezelfde grondstoffen en vullen elkaar heel goed 
aan qua toepassingen”.


