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COLUMN

Plannen

officiële Dag van de Dakdekker op de kalender zetten.  
We houden u ook hiervan uiteraard volledig op de hoogte  
in onze bladen en op de website.

Rest mij alle dakdekkers, leveranciers, producenten en  
andere lezers van Roofs een gezond, productief en  
groeizaam 2021 toe te wensen. 

Palmyra Lindeman

We staan aan het begin van een nieuw jaar en voor het 
eerst sinds mensenheugenis is dat een periode zonder 
nieuwjaarsborrels en -bijeenkomsten. Niet op het werk,  
niet op de (branche)vereniging en niet op de sportclub. 
Beurzen worden collectief verplaatst en ook onze eigen  
feestavond voor de dakenbranche is van de baan.  
Het is niet anders. Het is de nieuwe realiteit waar we nog 
even mee te stellen hebben. 

Wat natuurlijk wel gewoon doorgaat zijn de verkiezingen  
Dak van het Jaar en Dakenman-vrouw van het jaar 2020, 
zowel voor Roofs als voor SteilDak. Wij zullen u hierover  
uitgebreid berichten in het voorjaar, als de bloesems weer  
in knop staan en de eerste inentingsrondes achter de rug 
zijn. Ondertussen zitten we niet stil. Never waste a good crisis 
mag dan als een dooddoener klinken, maar het zijn inder-
daad tijden waarin je zaken eens goed tegen het licht houdt 
en nieuwe plannen in de broedmachine legt. De eerste actie 
die wij op ons programma hebben staan is een restyling van 
Roofs. Hoe en wat is nog de vraag, het resultaat ligt binnen 
afzienbare tijd vanzelf op uw deurmat. 

Een tweede actie betreft onze digitale aanwezigheid.  
Binnenkort gaan we de eerste stappen zetten voor de  
ombouw van de websites van Roofs, SteilDak en Dakweb 
naar één collectief platform voor de dakenbranche.  
Die wens leeft al langer bij mij en het lijkt ons nu een  
goede gelegenheid om deze stier bij de horens te nemen. 
Zo’n transformatie vergt enige tijd en inspanning, maar wij 
stellen alles in het werk om er een functionele, praktische en 
prettige omgeving van te maken waar iedereen alle infor-
matie kan vinden en plaatsen over platte en steile daken. 
Zoals met alle platforms is dat een groeiproces waar we met 
alle partijen uit de branche aan kunnen bijdragen.

Nummer drie op ons lijstje met plannen is specifiek gericht 
op de harde werkers op de daken. Wij willen in al onze  
uitingen meer aandacht schenken aan degenen die die 
aandacht het meest verdienen: de mensen die daadwerke-
lijk de vierkante meters maken met bitumen en EPDM, groen-
daken aanleggen, zonnepanelen installeren, betimmeren, 
lei dekken, zink en kopen felsen, metselen, potdekselen  
en pannen leggen (wie heb ik nog vergeten?). Dat zal in  
eerste instantie vorm krijgen in leuke interviews met dak-
dekkers. Daarnaast hebben wij het voornemen om de  
Dag van de Dakdekker (mede) te organiseren, een gezellige 
dag met familie en belangstellenden waarop het vak van 
dichtbij te bewonderen is. Bij stratenmakers is dat niet zo’n 
probleem, dakdekkers werken bijna altijd buiten beeld of  
op grotere hoogte. 

Afhankelijk van de ontwikkelingen met corona bekijken we 
wanneer een eerste Dag van de Dakdekker georganiseerd 
kan worden. De eerste contacten in de branche lopen in  
elk geval. We zijn vooruitlopend op dit initiatief bezig een  

DAKBEDEKKING  I  VLOEIBARE WATERDICHTING  I  ISOLATIE

VOOR ELK DAK EEN OPLOSSING

MULTIFUNCTIONELE  DAKEN
Het dak als energiecentrale. Watermanagement op het dak. Een extra verdieping voor recreatie of  
zelfs een complete tuin op het dak. Met de IKO roof concepts is het allemaal mogelijk.

De uiteindelijke gebruiksfunctie van het dak is bepalend voor de keuze van een passend onderliggend 
daksysteem.  Een IKO roof concept, met uitsluitend op elkaar afgestemde materialen, biedt u de  
zekerheid van een duurzaam daksysteem dat perfect is afgestemd op het beoogde gebruik.

Benieuwd naar de roof concepts van IKO? Bezoek dan onze website.

Met IKO kiest u voor duurzame oplossingen.
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Op 14 december reden de eerste treinen langs de nieuwe perrons van  

station Mechelen. Tot 2027 wordt hier gewerkt aan de totale herstructurering 

van het stationsgebied. Het station zelf wordt bekroond met golvende daken 

waarin ETFE-elementen een hoofdrol spelen. 

Station Mechelen: slimme keuzes, 
voorbeeldige samenwerking

JHet Dak van het  aar 2021

Station Mechelen is wat Utrecht is voor het Nederlandse spoornet. 
De (internationale) noord-zuidverbinding Brussel - Antwerpen  
en de oost-westverbinding Gent - Leuven kruisen elkaar hier en 
de werkplaatsen van de Belgische spoormaatschappij NMBS 
liggen al sinds mensenheugenis naast het Mechelse station. 
Nota bene: de eerste spoorlijn op het Europese continent is de 
verbinding tussen Mechelen en Brussel. Nu is Mechelen het 
drukste punt op de Belgische spoorkaart en passeert de Thalys 
dagelijks het station. 

De HSL was ook een van de aanleidingen voor de hele operatie: 
de bochtstralen bij Mechelen waren zodanig dat de Thalys 
sterk snelheid moet minderen. De benodigde bypass van het 
spoortracé (gereed 2020) werd vervolgens onderdeel van een  
grote herstructurering die verder bestaat uit de bouw van een  
parkeergarage voor 2000 auto’s (2018) met daarop een nieuw  
busstation (2022), het ondergrond aanleggen van een vierbaans 
weg voor doorgaand verkeer (2021), een stuk fietsweg die de  
fietssnelweg tussen Antwerpen en Brussel completeert,  
een bovengrondse langzaam verkeerzone (planning 2026) die 
de twee stadsdelen weer met elkaar verbindt en een nieuw  
stationsgebouw (2027). Hiervoor wordt vanaf 2008 intensief samen- 
gewerkt door projectpartners NMBS, Infrabel, (het Belgische Prorail),  
busmaatschappij De Lijn, de Vlaamse overheid en het stads-
bestuur van Mechelen. Hoewel een grote infrastructurele operatie 
zijn de middelen naar Nederlandse maatstaven beperkt.  
De totale bouwkosten worden begroot op €310 miljoen, daar komt  
nog €80 miljoen bij aan kosten voor studie, ontwerp, onteigening, 
compensatie en dergelijke.

ESTHETIEK
Brent Turchak, design manager van NMBS, had de taak om een  
ontwerp te maken dat recht doet aan de historie en dat past 
binnen een zeer strak budget. “Het meest doen met het minst, 
heet dat hier”, vertelt de architect. Het basisidee voor de 
golvende perronkappen, dat hij samen met Salvatore Bono 
(BOVA Architects uit Gent) ontwikkelde, is weer gebaseerd op de 
honderd meter verderop gelegen monumentale spoorbruggen, 

Perron 11 en 12 zijn als eerste voorzien van een nieuwe golvende kap. Links de oude binnenstad van Mechelen.

Staalconstructie met houten plafond.

6     Roofs
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• OPDRACHTGEVERS NMBS/INFRABEL
• ARCHITECT: EUROSTATION
• HOOFDAANNEMER: CIT BLATON
• STAALCONSTRUCTIE: FERROKONSTRUKT
• ETFE-LUCHTKUSSENS: VECTOR-FOILTEC
• PLAATWERK:  RAES CONSTRUCTIES
• DAKWERKER EPDM: LANDUYT J. BVBA (EVALASTIC EPDM)
• DAKBETIMMERING: TIMBERPROJECTS BVBA

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

JHet Dak van het  aar 2021

de eerste klinknagelbruggen van België die de beroemde 
architect Vierendeel bouwde en die momenteel 
gerestaureerd worden. 

Turchak heeft de moderne versie van de boogvorm 
uitgewerkt met elegante stalen constructies die over 
enkele jaren zullen resulteren in een intrigerend, golvend 
daklandschap boven de twaalf sporen. Boven de sporen 
worden de daken gesloten en aan de onderkant afgewerkt 
met verduurzaamd Oregon Pine dat voor een warme 
uitstraling zorgt. (Voor Turchak is het ook een knipoog naar 
zijn Canadese roots.) Boven de perrons zorgen lichtstraten 
voor maximale daglichttoetreding op de perrons.

TECHNIEK 
Om de bouwkosten te beperken en ook in de beheerfase de 
onderhoudskosten zo laag mogelijk te houden, is gekozen 
voor gesloten staalconstructies en ETFE luchtkussens voor  
de lichtstraten en het grootste deel van de zijgevels.  

verschillen en zijn bovendien banaanvormig. Daardoor 
hebben de vlakken in de lichtstraten steeds een andere 
vorm en dat is mooi op te lossen met de vormvrijheid van 
ETFE-kussens. De stalen kolommen staan ook enigszins wijd- 
beens om nog meer daglicht binnen te brengen. Wil je dat  
met glas invullen, dan krijg je grote zware glasplaten die  
bovendien niet beloopbaar zijn, tenzij je hele dure glas-
soorten kiest. Zwaarder glas vergt ook een zwaardere 
constructie en dan ben je op alle fronten duurder uit.”  
De ETFE-kussens zijn ge-engineerd en gemaakt in Duitsland, 
en genummerd per krat aangeleverd. In de plooi van de 
kussens is een nylon koord aangebracht waarmee ze in een 
speciaal geëxtrudeerd aluminium profiel wordt geschoven 
dat weer met steunen aan de staalconstructie te monteren 
is. “ETFE verkleurt niet, is onderhoudsarm omdat het nog 
gladder is dan glas en prima beloopbaar”, vult Weemaels 
aan. De hele constructie is door Peutz in een windtunnel 
gemodelleerd en getoetst.

DUURZAAMHEID
De keuze voor ETFE was ook een keuze voor duurzaamheid. 
Voor een petrochemisch product klinkt dat vreemd,  
maar de milieuschaduwkosten, een berekening waarin 
alles (productie montage, transport, hergebruik, onderhoud, 
beheer etc.) wordt meegewogen, bleek ETFE vergeleken 
met glas voor dit station 23,5 maal minder belastend te 
zijn. Weemaels: “Glas in deze configuratie was zelfs niet 
mogelijk omdat de glaspanelen te groot zouden worden 
en er dus een fijnere glasverdeling nodig zou zijn. Nog meer 
constructie, nog meer gewicht en kosten. Door de lichtstraten 
zo groot mogelijk te maken komt er maximaal daglicht 
binnen en dat spaart weer kunstlicht uit.” Als alle perrons  
een nieuwe kap hebben, worden op een deel van deze 
daken zonnepanelen aangelegd.

VEILIGHEID
Bij spoor gelden uiteraard zeer zware veiligheidsmaatregelen. 
De bouw van de staalconstructies gebeurde gedeeltelijk 
tijdens nachtelijke buitendienst- en buitenspanningsstelling 
van de bovenleiding. De gebruikte kraan was uitgerust met 
een GPS-gestuurd begrenzingssysteem dat ervoor zorgde 
dat de giek nooit boven een ander spoor kon komen.  
De verdere montage was betrekkelijk eenvoudig en kon 
vanuit de ongebruikte spoorbak plaatsvinden. Onder de 
stalen bogen waren netten gespannen. Preventieadviseurs 
zorgen tijdens de hele bouw voor de veilige coördinatie  
van de werkzaamheden.

Voor de gebruiks- en onderhoudsfase is collectieve valbeveili- 
ging een uitgangspunt. Het hele dak is omzoomd met 
opstanden, dus tijdens het weinige onderhoud dat nodig  
is kun je er niet vanaf vallen. Het dak is bereikbaar via  
kooiladders op de kop van de perrons. Aan de perronkoppen  
zijn veiligheidslijnen voorzien. De luchtkussens zijn veilig 
beloopbaar. (Weemaels: “Zelfs als de luchtdruk weggevallen 
is, kan de kunststof nog het gewicht van een VW Kever 
dragen.”) De lichtstraten en de gevels zijn via de perrons 
met een hoogwerker aan de binnenzijde te onderhouden 
(bijvoorbeeld luchtdruk via ventiel aanpassen).  

Peter Weemaels, civiel ingenieur bij de NMBS en projectleider 
namens de projectpartners: “Wij hebben slechte ervaringen  
met vakwerken en windverbanden omdat dat veel onderhoud  
met zich meebrengt. Met de gekozen bogenconstructie heb 
je dat niet. Een bijkomend voordeel van de boogstructuur is  
dat we daarmee de gewenste overspanning van zestig meter 
voor de bovenleiding op een economische manier hebben 
gerealiseerd op de laagste punten van de bogen.” De grote 
steunelementen zijn gelast uit drie elementen en vormen één 
gesloten vorm.  
Net als de stalen gordingen en liggers moeten deze alleen 
om de zoveel jaren geschilderd worden. De houten plafonds 
zijn honderd jaar onderhoudsvrij. Op deze houten afwerking 
liggen cementgebonden platen die zijn afgewerkt met een 
laag EPDM. 
Turchak’s meest effectieve materiaalkeus was wellicht ETFE 
voor de lichtstraten en hogere gevelvlakken. Luchtkussens 
van dit materiaal zijn zeer licht en kunnen in elke vorm 
gemaakt worden. Weemaels: “De perrons vertonen niveau-

8     Roofs

Dak in aanbouw

Doorsnede van het nieuwe station.

Kooiladder aan de kop van het perron.

Extrusieprofiel voor  

de montage van  

de ETFE-luchtkussens.

SAMENWERKING
Het project kent vijf projectpartners die regelmatig over- 
leggen, hetzij onderling, hetzij over de grote lijnen binnen  
de voor dit project opgerichte stuurgroep, hetzij in tech-
nische werkgroepen met specialisten. Rudy van Camp, 
verantwoordelijk voor de projectcommunicatie: “In het 
beginstadium is rond 2008 al gestart met investeren in brede  
projectparticipatie van alle belanghebbenden. Alle inbreng 
is ook waar mogelijk verwerkt in het ontwerp en zo werd 
een groot maatschappelijk draagvlak gecreëerd. Het 
integreren van al die agenda’s en specifieke ambities van 
elke partner in een traject van lange adem en nam al gauw 
enkele jaren in beslag. Het grote voordeel van deze aanpak 
is dat er geen enkel bezwaar werd ingediend tegen de 
vergunningsaanvraag zodat er daarna geen dag is verloren. 
Jullie NS is langs geweest en konden niet geloven dat we 
met zoveel belangen en partners zo’n complex werk voor 
elkaar krijgen. Alle partners hebben gekregen wat ze willen, 
en het ziet er nog goed uit ook.” ■

Fotografie: Mechelen in Beweging en Tjerk van Duinen
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Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

In deze rubriek laat Roofs markante personen van binnen en buiten de  

dakenbranche aan het woord. De insteek is om de visie en de persoon  

achter die visie voor het voetlicht te brengen.

“ Met gekleurde zonnepanelen  
zijn prachtige dingen mogelijk”

AAN TAFEL MET… ANGÈLE REINDERS

kleur, die wij mensen kunnen waarnemen. Zo vormen de  
fotonen een kleurenspectrum in het zonlicht. Fotonen met 
een lange golflengte neigen naar de kleur rood, fotonen  
met een korte golflengte zien er voor ons uit als blauw.  
Hoe korter de golflengte, hoe meer energie de foton bevat. 
Blauwe fotonen bevatten dus veel energie, rode minder. 
Silicium, waar de meeste zonnepanelen van gemaakt zijn, 
zet sommige fotonen effectiever om in energie dan andere; 
rode fotonen worden het meest opgevangen en het beste 
omgezet in stroom. Van de blauwe fotonen gaat relatief veel 
verloren, en dat is zonde. Je zou dus de golflengte van de 
andere kleuren fotonen willen omzetten in de golflengte van 
de rode, zodat zij optimaal benut worden. Dat kan je doen 
door kleurstoffen aan te brengen in zonnepanelen.”

Dat de rode kleur ertoe leidt dat een groter deel van het 
kleurenspectrum van zonlicht wordt gebruikt is mooi meege-
nomen, maar het is niet het enige doel, benadrukt Reinders. 
“Primair gaat het erom om het aanzicht te verbeteren en 
meer keuzevrijheid te hebben bij PV-panelen. In combinatie  
met goede efficiency, uiteraard. Daar gaat het in mijn  
onderzoek over: ervoor zorgen dat mensen technologie  
voor duurzame energie optimaal gaan benutten.”

NIEUWE MOGELIJKHEDEN
“Er is met deze nieuwe ontwikkeling zo veel mogelijk.  
Je kunt niet alleen allerlei kleuren aanbrengen, maar de 
nieuwe panelen zijn ook lichtdoorlatend: je kunt zonlicht  
dus binnen laten komen door de zonnepanelen heen.  
In de Verenigde Staten bestaan al kassen met rode zonne-
panelen, waar het licht doorheen binnenkomt. Roodachtig 
licht heeft namelijk effect op de groei van planten.  
Daarbij kunnen de nieuwe zonnepanelen gekromd worden. 
Dat geeft natuurlijk heel veel mogelijkheden; denk aan een 
voetgangersbrug waar een kromming van zonnepanelen 
overheen gespannen is, waar het licht gekleurd doorheen 
komt. Bij het gebruik van kleuren hoef je niet alleen te denken 
aan gekleurde vlakken: je kunt ook grafische patronen  
aanbrengen. Dat levert prachtige mogelijkheden op,  
zoals façades met patronen of illustraties, waarmee je de 
energie voor het pand opwekt. In Nederland zijn deze moge-
lijkheden beschikbaar maar ze worden nog weinig commer-
cieel toegepast. Met deze innovaties zijn prachtige dingen 
mogelijk. Ik hoop daarom dat de markt de mogelijkheden 
oppikt en ermee aan de slag gaat!”

OVERSCHOT AAN ZONNE-ENERGIE
Reinders studeerde experimentele natuurkunde in Utrecht, 
en promoveerde ook daar. “Ik wilde begrijpen hoe onze 
natuurkundige werkelijkheid functioneert. Daarbij had ik al 
snel interesse in licht en alle natuurkundige verschijnselen 
daaromheen. Dat bracht me uiteraard bij de zonne-energie. 
De grootste vraag in onze tijd is hoe we alle benodigde  
energie op een duurzame manier kunnen opwekken.  
De zon is de grootste energiebron die we hebben die gratis 
een oneindige hoeveelheid energie naar de aarde straalt.  
In een uur tijd levert de zon genoeg energie aan de aarde 
om alle mensen voor een heel jaar te voorzien. Het is raar 
dat we dit enorme overschot aan duurzame energie groten-
deels ongebruikt laten. Zo kreeg ik interesse in PV-technolo-
gieën en alle mogelijke toepassingen daarvan.”

Reinders maakt deel uit van Solar Movement, een Nederlands 
overlegorgaan tussen architecten, onderzoekers en ont-
werpers. Zij vertalen technologie naar producten en gebou-
wen die passen bij menselijke behoeftes.  

Reinders: “Het gaat daarbij over de vraag hoe wij ons als 
mens relateren aan de technologie. Een goed ontwerp 
draagt eraan bij dat mensen bereid zijn om een nieuwe 
technologie te integreren in hun leven. Ontwerpers en archi-
tecten kunnen deze vertaalslag maken, waardoor nieuwe 
technologieën zoals deze zonnepanelen, een rol gaan 
spelen in het leven van mensen. Onderzoek is een proces 
van trial and error, een soort ontdekkingstocht waarbij je met 
kleine stapjes verder komt. Zo vind je telkens  
nieuwe oplossingen. En het mooie is:  
wat wij ontdekken, kan in de  
realiteit gebruikt worden.  
Meer kleur in de ener- 
giewereld, daar kan  
ik echt vrolijk van  
worden.” ■

ANGÈLE REINDERS 
IN ACHT VRAGEN

BURGERLIJKE STAAT? SINGLE.

KINDEREN? 1 DOCHTER.

WAT DOE JE ALS JE NIET WERKT? IK DOE AAN WINDSURFEN 
EN IK SCHILDER (ALLERLEI GENRES, MAAR PORTRETTEN VIND  
IK HET MEEST BOEIEND).

FAVORIETE MUZIEK? IK HEB EEN BREDE MUZIEKSMAAK VAN 
KLASSIEKE MUZIEK TOT JAZZ, POP EN RADIOHEAD.

FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING? IK HEB EEN VOORKEUR 
VOOR AZIË, ONDER MEER INDONESIË.

FAVORIETE STAD? PARIJS, VANWEGE DE BIJZONDERE COMBI-
NATIE VAN CULTUUR, ARCHITECTUUR EN JOIE DE VIVRE.

FAVORIETE GEBOUW OF ARCHITECT? IK BEN FAN VAN  
HET WERK VAN DE AMERIKAANSE ARCHITECT JOHN LAUTNER.  
IN ZIJN ONTWERPEN UIT DE JAREN ’40 TOT ‘60 ZIJN BUITEN  
EN BINNEN VERBONDEN.

WAAR BEN JE IN JE WERK HET MEEST TROTS OP? DAT IK  
ME DAGELIJKS BEZIGHOUD MET DUURZAAMHEID, MENSEN 
DAARIN MEENEEM EN SAMEN MET MIJN COLLEGA’S DUUR-
ZAME-ENERGIE-OPLOSSINGEN MAG ONTWIKKELEN DOOR 
MIDDEL VAN ONDERZOEK.

Nolanda Klunder

Dat zonnepanelen altijd blauw of zwart moeten zijn, is een 
beperking die binnenkort verleden tijd is. Door nieuwe 
technieken en materialen is er inmiddels veel meer mogelijk, 
vertelt Angèle Reinders. Zij is hoogleraar Design of Sustainable 
Energy Systems aan de Technische Universiteit Eindhoven, en 
universitair docent Sustainable Products and Energy Systems 
aan de Universiteit Twente. Reinders doet onderzoek naar 
manieren om duurzame-energietechnologieën te integreren  
in producten, gebouwen en infrastructuur. Bijzondere aan-
dacht gaat daarbij uit naar nieuwe mogelijkheden van 
PV-panelen. “Er is behoefte aan meer variëteit bij zonne-
panelen”, vertelt Reinders. “Bij andere bouwmaterialen,  
zoals bakstenen en dakpannen, is er keus, maar zonne-
panelen waren tot voor kort altijd blauwe of zwarte vlakken.”

KLEURENSPECTRUM
Er zijn allerlei manieren om PV-panelen een andere kleur  
te geven, licht Reinders desgevraagd toe: “Je kunt een 
andere kleur creëren door te variëren met de dikte van de 
anti-reflectiecoating op zonnecellen; daardoor reflecteert 
het licht anders. Je kunt kleuren mengen met kunst stoffen of 
in dunne lagen aanbrengen (coaten) op het glas dat over 
de cellen aangebracht is of je kunt kleine puntjes printen 
met een bepaalde kleur (op afstand lijkt dat dan een egaal 
gekleurd vlak). Dat alles heeft als effect dat de zonnepane-
len een andere kleur krijgen. Op die manier kan je vrijwel alle 
kleuren creëren: rood, geel, groen, lichtpaars. We zijn nu aan 
het uitzoeken welke effecten die kleuren  
hebben op het rendement.”

Reinders legt uit: “De huidige blauwe en zwarte zonnepanelen 
gebruiken maar een deel van het zonlicht. Zonlicht bestaat 
uit fotonen, pakketjes energie. Die pakketjes willen we op-
vangen en omzetten in stroom voor ons gebruik. Maar niet 
alle fotonen zijn hetzelfde: er zijn fotonen met veel energie en 
fotonen met weinig energie. Dat verschil gaat gepaard met 
een verschil in golflengte waarin het foton zich voortbeweegt, 
en die golflengte gaat weer gepaard met een specifieke 

“Je kunt ook grafische patronen aanbrengen”  

(ontwerp Reinders uit 2019).

“ DE HUIDIGE BLAUWE EN ZWARTE 

ZONNEPANELEN GEBRUIKEN MAAR 

EEN DEEL VAN HET ZONLICHT”

“ ER ZIJN ALLERLEI MANIEREN  

OM PV-PANELEN EEN ANDERE  

KLEUR TE GEVEN”
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info@dakned.nl
www.dakned.nl

Dakned • Den Bosch
Ketelaarskampweg 8
5222 AL ’s-Hertogenbosch  
073 6271250

DAKNED LEVERT KENNIS, KUNDE & KWALITEIT. DAKNED LEVERT. ALTIJD.

Dakned • Rotterdam
Kiotoweg 407
3047 BG Rotterdam
010 2687014

JOUW VAKGROOTHANDEL VOOR HET PLATTE DAK MET KENNIS, KUNDE & KWALITEIT.

VOOR IEDERE VRAAG 
DE JUISTE OPLOSSING

Wij zijn jouw verlengstuk om projecten aan te pakken. We weten wat erbij komt kijken om een klus te 
scoren en te ‘klaren’. Onze producten leveren dezelfde kwaliteit als onze service. Voor niets minder dan 
A-kwaliteit willen wij dat jij scoort bij jouw klanten. We hebben alles al eens meegemaakt en zorgen dat 
jij op alle vlakken voorbereid bent. Naast advies over de beste keuzes in materiaal, kun je ook bij ons 
terecht voor advies over logistiek en andere zaken. Wij helpen jou om het beste resultaat te behalen.
Benieuwd wat we voor elkaar kunnen betekenen? We horen graag van je.  

www.brouwerszink.nl

Check onze laatste aanbiedingen op:

Sinds 1986 is Brouwers Zink groothandel 

van maatwerk in zink, lood en koper. Bij 

ons staat service, deskundigheid en kwaliteit 

centraal. Wij leveren in heel Nederland 

en indien nodig binnen 24 uur. Uiteraard is 

Brouwers Zink KOMO gecertificeerd.

Slakweidestraat 16 · 3630 Maasmechelen (B)
Karveelweg 30, 6222 NH Maastricht (NL)
Meridiaan 42 · 2801 DA Gouda (NL)
Tel 088 276 8937 | Fax 088 276 8939
verkoop@brouwerszink.nl
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De PVC dakbedekking van het Winterwijkse theater De Storm was aan  

vernieuwing toe. Normaal gesproken niet zo’n spannende klus, maar in  

dit geval had het toch wel wat voeten in aarde. De dakbedekking van de  

toneeltoren moest namelijk ook worden vernieuwd, en dat is bijna een  

gevel. Hoe was deze dakbedekking op een kwalitatief hoogwaardige en  

veilige manier aan te brengen?

Toneeltoren Theater de Storm veilig 
voorzien van nieuwe dakbedekking

PROJECTBESCHRIJVING

BEREIKBAARHEID
Bij een eerdere dakrenovatie is al eens een bitumineuze  
dakbedekking vervangen. Bij die gelegenheid is het theater-
dak direct voorzien van een dampremmende laag en een 
PUR-isolatie. Deze konden bij de meest recente renovatie 
blijven zitten: enkel de dakbedekking hoefde te worden 
vervangen. De keuze voor een witte PVC is om esthetische 
redenen gemaakt. De dakbedekking is aangebracht met 
behulp van hete lucht. Naast de handföhn is gebruik gemaakt 
van een semi-automatische lasautomaat van Leister.  
De lager gelegen, vlakke gedeelten zijn uitgevoerd met een 
automatische lasautomaat. 

Technisch was de klus niet zo ingewikkeld, maar hoe is een 
dergelijk dak op een goede manier uit te voeren? Het hele 
gebouw in de steigers te zetten zou een buitenproportioneel 
kostbare aangelegenheid worden en met de toepassing 
van een lijnsysteem zouden de dakdekkers moeten gaan 
‘abseilen’, wat weer heel andere problemen met zich mee-
brengt. In samenwerking met Pelgrim Safety uit Netterden is 

voor deze specifieke situatie een oplossing ontwikkeld die de 
dakdekkers in staat stelde de dakbedekking op een veilige 
en technisch zekere manier aan te brengen.

EEN STEIGERSYSTEEM OP ANKERPUNTEN
In samenwerking met de veiligheidsspecialist is een systeem 
ontwikkeld, waarbij een steigersysteem kon worden beves-
tigd aan ankerpunten. De ankerpunten vormden de basis 
voor een stabiele ondergrond voor het steiger. Het systeem 
werd in eigen huis ontwikkeld en getest, totdat uiteindelijk 
alle relevante partijen ervan overtuigd waren dat dit een  
efficiënte en veilige manier van werken opleverde. Het platform 
voor het steiger werd telkens op diverse punten geborgd aan 
het dakbeschot. Vanaf de steiger was het hele te bedekken 
dakvlak te bereiken, de dakbedekking werd naar boven toe 
uitgerold en telkens direct bevestigd. Gedurende de werk-
zaamheden werd het steigersysteem rond de toneeltoren 
vanzelfsprekend steeds verplaatst, zodat uiteindelijk de hele 
toneeltoren zou zijn voorzien van een nieuwe dakbedekking. 

De ankerpunten zijn na afronding van de werkzaamheden 
weer verwijderd en het dak is ter plaatse weer waterdicht 

ingewerkt. Overwogen wordt in een later stadium zonne-
panelen op het dak te plaatsen. Het dakdekkersbedrijf 
verzorgt ook het onderhoud van het dak. De verwachting is, 
dat eventueel reinigend of correctief onderhoud met de  
toepassing van een lijnsysteem op een goede en veilige 
manier kan worden uitgevoerd.

Desgevraagd vertelt algemeen directeur van Kwerreveld, 
Dave van Zantvoort, dat hij trots is op het resultaat.  
“We zijn van het begin af aan op een goede manier opge-
trokken met huisaannemer WAM & Van Duren Bouwgroep. 
Ook de samenwerking met Pelgrim Safety is bijzonder goed 
verlopen. We hebben hiermee een dak afgeleverd dat er 
weer netjes en strak bij ligt.” ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Edwin Fagel

Het totale dakoppervlak van theater de Storm in Winterswijk is 
ongeveer 3.200 m². De waterdichte laag, bestaande uit een 
PVC dakbedekking, was aan het einde van de levensduur en 
moest worden vervangen. Kwerreveld Dakbedekkingen bv  
uit Winterswijk was verantwoordelijk voor de klus.  
Vanwege de bewerkelijkheid, en de uitvoerperiode in de 
winter, was het een werk waar men zo’n drie maanden mee 
bezig is geweest. 

Een bewerkelijke klus. Veilig aangebrachte dakbanen van PVC.

Steigersysteem bevestigd aan ankerpunten.

Het platform voor het steiger werd telkens op diverse punten geborgd 

aan het dakbeschot.

De keuze voor een witte PVC is om esthetische redenen gemaakt.
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ERIK EN DE ANDEREN

(On)veranderende 
dakinzichten

Wij hebben de afgelopen jaren gesignaleerd dat producen - 
ten zoeken naar de uitbreiding van de eigen distributie-
kanalen. Ook dakdekkersbedrijven zoeken samenwerking op 
thema’s als coöperatieve inkoop, certificering en toetreding 
van specifieke samenwerking op onderhoud en beheer. 
Daarnaast zien we dakdekkersbedrijven samengaan 
met behulp van investeerders waarbij aandacht is voor 
uitbreiding van de eigen handelskanalen. 

Bij de uitbreiding van de eigen distributiekanalen gaat het 
om vergroten van de servicegerichtheid in de logistieke 
inrichting. Men wil de klant volledige ontzorgen en de 
afnemer, het dakdekkersbedrijf, over de streep te trekken 
om bij de groothandel maar vooral voor het volledige 
pakket te gaan. Daarnaast wil de producent in zijn 
overnamedrang graag in alle sectoren een rol te blijven 
spelen als alleskunner. Dat gebeurt door steeds grotere 
conglomeraten te vormen en een steeds grotere diversiteit 
in dakbedekkingsproducten te bieden (bitumineuze en 
kunststof dakbedekking, isolatiematerialen et cetera)  
en een bijbehorende logistieke service geheel naar de 
behoefte van de klant. Dit is al jaren aan de gang, ook dat 
investeerders een steeds grotere inbreng willen hebben 
binnen de dakenbranche en uit zijn op overnames van  
uitvoerende bedrijven die gespecialiseerd zijn in het platte 
dak. Deze schaalvergroting, soms samen met buitenlandse 
partijen heeft mede als doel het realiseren van scherpere  
in- en verkoopcondities van materialen. 

Het zijn bewegingen van de afgelopen jaren die de 
komende jaren nog zeker door zullen zetten, waarbij men 
wel eens de vraag kan stellen wat het uiteindelijke doel is 
van een verdere samensmelting van dakdekkersbedrijf en 
distributiekanaal. Want was het indertijd niet zo dat wij niet 
bij die kanalen wilde kopen omdat de collega-concurrent 
hiervan profiteerde? 

Als je al wat langer meeloopt binnen de dakenbranche  
weet je dat conglomeratievorming niet alleen van deze  
tijd is. Uit de geschiedschrijving doet deze ontwikkeling 
denken aan de jaren ‘80 van de vorige eeuw met Cindu Key  
en Kramer voorbeeld. CKK was ooit een aankomend 
wereldspeler met eigen fabrieken in Uithoorn en Amsterdam 
voor de productie van bitumineuze dakmaterialen en  
asfalt in de wegenbouw. Het bedrijf had vestigingen in 
Nederland, Oostenrijk, België, Duitsland (Erdo, Cekadak,  
Holl Flachdachbau) en Dubai (CKK Middle East),  
een heuse groothandel en eigen PUR-fabriek (Vapotherm) 
in Alphen aan de Rijn. Het resultaat van vele overnames in 
productie en logistiek.

Het productiebedrijf van de bitumineuze materialen ging 
failliet, het grootste dakdekkersbedrijf van Nederland - 
Cekadak – werd gesloten, net als het handelskanaal (Hafort); 
de PIR-fabriek werd verkocht, Erdo en Holl Flachdachbau 
vallen nu onder een Duitse investeerder en CKK Middle East 
werkt bij mijn weten nog steeds als uitvoerend bedrijf  
in Dubai. 

Dit jaar bestaat de Nederlandse dakdekkers Associatie 40 jaar.  
De NDA zorgde als eerste voor de samenwerking tussen dak-
dekkersbedrijven, onder andere vanuit centrale certificering en 
inkoop (vanaf 2012 Coninko). Het verenigen en samengaan 
van bedrijven blijft te allen tijde bestaan. Namen veranderen 
misschien maar het doel van het samengaan blijft onveranderd: 
de inkoop op basis van volume vanuit goede prijsafspraken 
en sterke logistieke inzet en een jaarlijkse bonus voor de leden. 
Samen sterk vanuit een eigen distributiekanaal en een machtig 
blok vanuit de dakdekker richting de producent, die dan ook 
collectief marktaandeel verwerft en zijn distributiekanaal inzet 
voor de levering van volledige systemen. De geschiedenis 
herhaalt zich! ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Dé inkooporganisatie voor 
dakdekkersbedrijven

Teken voor de beste inkoop condities & 

geautomatiseerde prijsupdates in uw 

calculatieprogramma.

U bent in goed gezelschap:

Wilt u meer weten over Coninko?
Databankweg 26 | 3821 AL Amersfoort | 036 - 5304490

info@coninko.nl | www.coninko.nl

Wilt u meer weten over Coninko?

Ook lid 
worden?

In 2021 worden ‘logistiek’ en ‘distributie’ dé kernwoorden voor dakdekkend  

Nederland. De betekenis van logistiek is het organiseren, plannen, besturen  

en uitvoeren van de goederenstroom; het woord distributie staat voor  

de verdeling van de productie die niet door de producenten zelf wordt  

geconsumeerd. Deze woorden zullen in een steeds meer klantgerichte  

dakenbranche belangrijker worden.
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Erik Steegman,  

directeur NDA
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Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Een ketting is zo sterk 
als de zwakste schakel

VEILIG EN GEZOND WERKEN

Veilig werken is vooral op hoogte van groot belang.  

Vallen loopt immers vaak niet goed af. Ik moet  

dan altijd denken aan die werk nemer uit  

Lommel (België) die op 11 januari 2017 in de  

Schoolstraat in Hasselt van het dak viel. 

Adri Frijters

De woning werd verduurzaamd, de man was bezig met het 
plaatsen van zonnepanelen. Er was dakrandbeveiliging ge-
plaatst, zo te zien niet langs de gehele dakrand. De man leek 
geluk te hebben, hij viel op de plek waar wel randbeveiliging 
stond. Helaas was de randbeveiliging afgesteund in de mast-
goot. Zoals we weten mogen we aan de meeste goten geen 
constructieve eigenschappen toedichten, zeker niet aan een 
mastgoot. Het gevolg is dat de leuning het begaf waardoor 
de man op de straat viel. In het ziekenhuis is hij overleden.

Opletten is, in combinatie met niet volledig werkende veilig- 
heid, een veel gehoorde maatregel. Wat we daarmee vragen,  
is dat de vakman zijn aandacht vooral moet richten op zijn 
veiligheid en niet op zijn werk. We rekenen hem echter af op 
de kwaliteit van zijn werk en niet of hij veilig heeft gewerkt. 
Bovendien kan ook de vakman niet multitasken. We stellen 
dus een maatregel voor die lastig uit te voeren is.

Ik verwonder me regelmatig over het gemak waarmee  
dit type in de goot geplaatste beveiliging wordt gebruikt.  

De draagkracht van de goot is hoogstwaarschijnlijk niet  
onderzocht en op het eerste gezicht al twijfelachtig.  
De goot is mogelijk alleen geschikt om het gewicht van het 
regenwater te dragen. Een leuning kun je dus vergeten. 

De leuningsystemen zijn gecertificeerd, daar is niks mis mee. 
Dat geldt echter voor de constructie van het systeem.  
Als gebruiker moet je je afvragen of het systeem voldoet  
in de gebruikssituatie, aangebracht in het werk. Dat geldt 
niet alleen voor leuningen maar ook voor ankers. Het anker 
zal gerust sterk genoeg zijn, maar hoe zit het vast aan de 
onderliggende constructie? 

Effectieve leuningen zijn te plaatsen op het dak, maar er zijn 
ook systemen die tegen de gevel kunnen worden geplaatst. 
Een voorbeeld is de MTB van Altrex. Maar ook hierbij geldt 
dat deze in alle gevallen getest moet zijn in de gebruiks-
situatie. Vraag dus om een attest, waaruit blijkt dat het 
systeem in de gebruikssituatie voldoet. ■

CURSUSKALENDER 
1E KWARTAAL 2021

DE LOCATIE VAN BDA OPLEIDINGEN IS CORONA-PROOF INGERICHT (MAXIMAAL 18 DEELNEMERS)

www.bdaopleidingen.eu

BDA Dak- en Gevelopleidingen

Avelingen West 33

4200 AV Gorinchem

Postbus 818

E. info@bdaopleidingen.nl

T. 085 48 71 910

F. 0183 630 630

Voor meer informatie over genoemde cursussen kunt u contact opnemen met Paul Verkaik van BDA Dak- en 

Gevelopleidingen, telefoon 085 - 48 71 910, of een kijkje nemen op onze website www.bdaopleidingen.eu.

Januari

20.01 Dakcursus platte daken 7 dagen

21.01 Bouwkundige montage zonne-energiesystemen 2 dagen

25.01 Ontwerp zonnestroomsystemen 3 dagen

27.01 Veilig werken op hoogte/ pbm-gebruik Groenkeur 1 dag

28.01 PV-installaties aansluiten op de meterkast 1 dag

Februari

08.02  Scope-12 inspecteur 4 dagen

09.02 Dakcursus platte daken 7 dagen

09.02 Installeren van zonnestroomsystemen 2 dagen

11.02 Veilig werken op hoogte/ pbm-gebruik Groenkeur 1 dag

15.02 Bouwkundige montage zonne-energiesystemen 2 dagen

18.02 Kennisdag Blauwe Daken 1 dag

25.02 Inspecteren en testen van PV-installaties 2 dagen

Maart

02.03 Onderhoud en beheer van pannendaken 1 dag

04.03 Bouwkundige montage zonne-energiesystemen 2 dagen

09.03 Veilig werken op hoogte/ pbm-gebruik 1 dag

10.03 Veilig werken op hoogte/ pbm-gebruik Groenkeur 1 dag

11.03 Cursus Multifunctionele daken 1 dag

12.03 PV-installaties aansluiten op de meterkast 1 dag

16.03 Uitvoeren van een dak-RI&E 2 dagen

19.03 Inspecteren en testen PV-installaties 2 dagen

22.03 Ontwerp zonnestroomsystemen 3 dagen

24.03 Cursus Daken voor administratief personeel 1 dag

25.03 PV-installaties aansluiten op de meterkast 1 dag
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De afgelopen twee jaar heeft de terminal van Rotterdam The Hague Airport 

een ingrijpende metamorfose ondergaan. De bestaande hal uit 1970  

is gerenoveerd en aan de airside-kant kwam een flinke uitbreiding van  

1.000 m2. Deze nieuwbouw heeft een licht hellend dak met twee grote  

uit sparingen die daglicht diep in de vertrekhal brengen. Een sedumdak  

van 1.750 m2 zorgt voor stabielere binnentemperaturen in de hal en draagt  

een steentje bij aan de opvang van fijnstof. Voor de aankomende en  

ver trekkende passagiers is er een mooi stukje groen te aanschouwen.  

Dat zie je niet veel op luchthaventerminals.

Rotterdam The Hague Airport  
duurzamer en efficiënter

SEDUM OP LUCHTHAVENTERMINAL

Met de verbouwing maakt de regionale, kleinschalige  
luchthaven een inhaalslag ten aanzien van de capaciteit . 
De oude vertrekhal was ontworpen voor 700.000 passagiers 
per jaar, terwijl dat er in 2019 al 2,1 miljoen waren. Deze zullen 
in de nieuwe hal na de security check, als de luchtvaart 
weer aantrekt naar pre-corona omvang, veel beter te verwer-
ken zijn met typisch Rotterdamse kwaliteiten: snelle doorloop-
tijden voor passagiers, efficiënte processen en een hoge 
passagiersbeleving. De verbouwingsoperatie betekent niet 
alleen het vergroten van de terminal, er ook is weer eenheid 
in uiterlijk en uitstraling van het gebouw, en een aantal knel-
punten in de verwerking van passagiers en bagage konden 
worden opgelost. Tegelijk is de operatie een van de stappen 
die de luchthaven richting een energie neutrale toekomst 
moeten brengen. Daarin passen onder meer toekomstige 
zonnepanelen langs de landingsbaan, slimme ledverlichting, 
een onderzoek naar de mogelijkheden van synthetische 
kerosine en een duurzame terminal met een groen dak.

LOCATIE
De verbouwing en uitbreiding van de terminal is uitgevoerd 
door VolkerWessels Bouw Schiphol in samenwerking met  
Engie naar een ontwerp van Moen en Van Oosten Architecten. 
De dakafwerking is verzorgd door Boko BV Dakbedekkers die 
voor het groenpakket Idverde inschakelde. Rob Bootsman, 
algemeen directeur van Boko, noemt het een betrekkelijk 
eenvoudig project. “Maar wel op een bijzondere locatie.  
Het is een luchthaven in bedrijf en dat betekent dat je logi-
stiek extra rekening moet houden met het luchthavenverkeer 

en de lokale veiligheidsmaatregelen. De hoofdaannemer 
heeft dat allemaal in goede banen geleid, wij hebben met 
onze partners weer alles goed afgestemd met VolkerWessels. 
Het voordeel van de Corona was dat het vliegverkeer sterk 
beperkt was, dus hadden wij aanzienlijk meer ruimte en tijd 
om mens, materiaal en materieel te verplaatsen. We hebben 
goed door kunnen werken.”

BITUMEN
Voor Boko was het uitgangspunt voor het dakpakket een 
dakvloer van geprofileerd staalplaat met en helling van  
vijf graden. “Hierover hebben wij een isolatiepakket aange-
bracht van 70 millimeter dikke Kingspan Therma PIR-platen”, 
vervolgt Bootsman. “Dit is waterdicht gemaakt met twee 
lagen bitumen. Vanwege de helling konden we het dak  
niet onder water zetten en hebben we een grondige visuele 
inspectie gedaan en afgewacht tot er een aantal regen-
buien overheen waren gegaan.” Tijdens de bouw is het  
hele dak afgezoomd met tijdelijke dakrandbeveiliging. 
Boko voorzag ook de twee dakterrassen van PIR-isolatie en 
bitumen dakbedekking waarop VolkerWessels hardhouten 
vlonders heeft aangelegd.

SEDUMMATTEN
Ook voor idverde was het aanleggen van het groendak geen 
rocket science. Roeland Pullen, projectleider voor idverde: 
“Geen bomen, geen zware elementen, gewoon een groen 
dak wat de architect voor ogen had voor deze aparte locatie.  
We hebben daarvoor Sempergreen sedummatten toegepast 
met minimaal twaalf en maximaal veertien soorten sedum 
per vierkante meter. De matten zijn relatief onderhoudsarm. 

Nieuwe terminal met groendak en twee terrassen. 

Foto: Rotterdam The Hague Airport/Koen Laureij.

Logistiek: extra rekening houden met het luchthavenverkeer  

en de lokale veiligheidsmaatregelen. Foto: idverde.

Nophadraim uitgerold met een kleine overlap. Foto: idverde.



Roofs     2524     Roofs

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Twee maal per jaar bijvoeden met langwerkende meststof 
en af en toe onkruid en vooral houtachtige zaailingen verwij-
deren is voldoende. En uiteraard de goten vrijhouden.”

SANDWICH OP ROL
De sedummatten liggen op een 5 cm dikke substraatlaag 
die geblazen is op een drainagelaag. Pullen: “We hebben 
gekozen voor de Nophadrain ND220 drainagesysteem,  
een vrij nieuwe sandwichplaat op rol. Deze bestaat uit  
twintig millimeter dikke drainagecups van gerecycled  
polystyreen die tussen een beschermlaag en een viltlaag 
zitten. Dit pakket is snel uit te rollen en met een overlap van 

tien centimeter in elkaar te klikken. Je hebt bij het aanleggen 
minder last van de wind, wat met losse vilt- en bescherm-
lagen best lastig kan zijn. Substraat kan ook kan niet in de 
cups zakken. Het totale pakket is 100 tot 120 millimeter dik en 
kan 30 liter water per vierkante meter bufferen.”

GRINDSTROOK
Aan de rand van het groendak zorgen een aluminium hoek-
lijn met 80 mm flens en een vegetatievrije grindstrook dat er 
geen ingroei ontstaat in dakranddetails. De grindstrook heeft 
tevens een brand bufferende werking en voorkomt dat bij 
veel regen water over de rand loopt. Voor onderhoud aan de 
gevelwand is een pad aangelegd van standaard grasbeton-
tegels die langzaam vergroenen en nauwelijks zichtbaar 
blijven, geheel naar de wens van de architect. In het dak is  
twee meter uit de gevel een permanente leeflijn aangebracht  
van EuroSafe Solutions. Samen met veiligheidsgordels met 
vanglijn en transfasteners is hiermee veilig regulier onderhoud 
van het groendak te plegen. 

Binnenkort zal de ingebruikname van de vernieuwde  
vertrekhal een feit zijn, al is nog onduidelijk wanneer de 
dakterrassen en het restaurant open gaan. Het is geduldig 
wachten tot de Corona-storm is uitgeraasd. We kunnen  
daarbij een voorbeeld nemen aan het groene dak,  
dat alle tijd zal nemen om zijn uiteindelijke biotoop te vormen,  
met vlinders en bijen in het bloeiseizoen. De dakdekkers  
hebben in elk geval weer goed werk geleverd. ■

• ARCHITECT: MOEN EN VAN OOSTEN
• AANNEMER: VOLKERWESSELS BOUW SCHIPHOL
• DAKDEKKER: BOKO BV DAKBEDEKKERS
• GROENDAK:  IDVERDE

“ GEWOON EEN GROEN DAK WAT DE 

ARCHITECT VOOR OGEN HAD VOOR 

DEZE APARTE LOCATIE.”

SEDUM OP LUCHTHAVENTERMINAL

Transport en uitrollen van de sedummatten. Foto: idverde.

Een 5 cm dikke substraatlaag wordt op de drainagelaag geblazen. 

Foto: idverde.

Sempergreen. Foto: idverde.

Nieuwe moderne terminal, zonder knelpunten.  

Foto: Rotterdam The Hague Airport / Koen Laureij.
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De ontwikkelingen rond het coronavirus hebben ook invloed op TECTUM,  

de opleider voor de dakdekker voor het platte dak. In september konden we 

in Roofs nog berichten dat met een reeks maatregelen en aanpassingen op 

de leslocaties en online lessen een belangrijk deel van het lesprogramma 

doorgang kon vinden. Intussen is ook dit door de werkelijkheid ingehaald.  

Per 8 december zijn ook de korte cursussen en een deel van de vakopleidingen 

tot nader order opgeschort.

Zuinig zijn op  
je werknemers

TECTUM EN B2 TRANSITIES

komt 90 tot 95% bij ons in een tijdelijk dienstverband van  
1 of 2 jaar. Na hun opleiding gaan ze uit dienst bij ons en 
komen ze in dienst van een dakbedekkingsbedrijf.  
Wat bleek uit onderzoek? Na verloop van tijd verdween  
maar liefst tot veertig procent bij het bedrijf en zelfs uit de 
bedrijfstak. In de bouw lagen de percentages in sommige 
vakgebieden nog hoger. Maar wij als bedrijfstak beschouw-
den dat als grote kapitaalvernietiging.”

HRM-BEGELEIDING
Batenburg: “ Bij de bedrijven kom je veel uitval tegen.  
Daarom zijn wij enkele jaren geleden voor alle bedrijven 
begonnen met begeleiding van onze oud-leerlingen.  
Dat betekent dat we ze na de feestelijke diploma-uitreiking 
niet loslaten, maar een paar keer met onze bussen,  
de mobiele werkplekken, bezoeken. Dit is een aangekondigd 
bezoek met een gesprek van ongeveer een half uur tot een 
uur. Het zijn vertrouwelijke gesprekken waarin ze vrijuit kunnen 
spreken over dingen waaraan wat gedaan moet worden  
of waar ze moeite mee hebben. Als de werknemer dat niet 
wil, wordt het niet met de werkgever doorgesproken.  
Als echt duidelijk is dat het verstandig is dat wel te doen, 
overleggen we dat met de werknemer.”

RESULTAAT
Het kan in hele kleine dingen zitten. Batenburg: “Het kan  
bijvoorbeeld opeens niet meer klikken met de voorman,  
omdat er iets is voorgevallen dat verkeerd is overgekomen 
en vervolgens onbesproken blijft; dat kan gaan broeien.  
Of er speelt iets in de privésfeer wat doorwerkt in de werk-
sfeer. Kleine dingen worden groter en niet aanpakken  
kan uitval veroorzaken. Wij zorgen dat dergelijke issues  
bespreekbaar worden, zoals we niet in de bouw gewend  
zijn. Het resultaat is dat het uitvalspercentage is teruggezakt 
naar 10 tot 15% en dat scheelt heel wat kapitaalvernietiging. 
Het is een initiatief van de bedrijfstak, gratis dienstverlening 
waar bedrijven prijs op stellen.”

ZUINIG OP ZIJN 
De boodschap is in wezen dat je zuinig moet zijn op je 
werknemers. Batenburg: “Er zijn weinig jongens die op hun 

“De situatie is op dit moment zo ondoorzichtig dat we niet 
weten hoe het gaat lopen”, vertelt Karel-Jan Batenburg, 
directeur van TECTUM. “Het leren op afstand gaat op zich 
goed, en daar ben ik trots op. Van de korte cursussen gingen 
alleen de VCA-cursussen door , omdat anders de  bedrijven 
met hun certificering in de knoop kwamen. Ook dit is  
inmiddels gestopt. In januari proberen we, als de overheids-
maatregelen en de coronabesmettingscijfers het toelaten, 
de korte cursussen weer op te pakken zodat bedrijven in 
staat worden gesteld om aan hun CAO-verplichtingen te 
kunnen blijven voldoen. Zover kunnen we nu echter nog niet 
kijken. Om aan de groeiende vraag naar PV-opleidingen te 
voldoen, hadden we een verbouwing gepland, maar dat is 
heel even naar achteren geschoven. We hebben momenteel 
alle extra ruimte hard nodig om bij de vakopleidingen in 
verband met de coronamaatregelen de anderhalve meter 
te kunnen garanderen.” 

UITVALSPERCENTAGE
Batenburg kijkt ondanks alles met tevredenheid terug op  
een aantal ontwikkelingen. “Zoals onze HRM-begeleiding.  
Je moet als organisatie enerzijds aanvoelen wat de markt 
wil, anderzijds moet je kunnen anticiperen op wat je denkt 
dat goed is voor de markt. Zo is het paritaire initiatief tot  
HRM-begeleiding om uitval tegen te gaan ontstaan.  
Het werkt zo: wij geven vakopleidingen en van de cursisten 

veertiende al weten dat ze dakdekker willen worden.  
Het staat niet hoog op de verlanglijstjes waar dokter en  
piloot de boventoon voeren, hoewel dakdekken een  
prachtig vak is. Op de jongens die je binnen weet te halen 
moet je dus inderdaad zuinig zijn.  
Er zijn een kleine drieduizend dakdekkers in Nederland en wij 
hebben er nu 133 in opleiding. Wij proberen daar niet alleen 
goede vakmensen van te maken, ze werken bij ons ook aan 
de soft skills. Door ze bijvoorbeeld te leren hoe zich te gedra-
gen en hoe met klanten om te gaan worden het ook betere 
werknemers. Dat is goed voor het imago van het vak.” 

B2 TRANSITIES
De andere kant van het leeftijdsspectrum heeft ook de  
aandacht van Batenburg die tevens in de directie zit van  
B2 Transities. “Dit is een aparte stichting die dakdekkers in  
het kader van duurzame inzetbaarheid begeleidt naar  
ander werk binnen of buiten de bedrijfstak. Te lang door-
gaan als dakdekker kan tot arbeidsongeschiktheid leiden  
en dat willen we als bedrijfstak met B2 Transities voorkomen. 
Dat dakdekkers totaal versleten aan de eindstreep komen. 
Daar heeft niemand wat aan. Zo kunnen we op tijd zorgen 
dat iemand een andere functie krijgt in het dakbedekkings-
bedrijf, maar evengoed kunnen we iemand begeleiden  
naar een nieuwe baan, bijvoorbeeld als trambestuurder.  
De werknemer zelf bepaalt wat het gaat worden.”

Zo werkt de kleine, maar stevige bedrijfstak die de dak-
bedekkingsbranche heet aan het welzijn van de mensen  
die het werk doen. Volgende keer gaan we het in Roofs 
hebben over het nieuwe onderwijsconcept van TECTUM: 
blended learning. ■.
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Karel-Jan Batenburg.
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Feestavond voor de dakenbranche  
uitgesteld naar 18 maart 2022

PRIJSUITREIKING

De feestavond voor de dakenbranche wordt uitgesteld naar 18 maart 2022. 

Gezien de ontwikkelingen rond het coronavirus is het onmogelijk om komend 

jaar de feestavond op een verantwoorde en succesvolle manier te organiseren.

Zoals bekend wordt de Feestavond voor de dakenbranche 
georganiseerd om de kwaliteit die in de dakenbranche 
aanwezig is voor het voetlicht te brengen. De avond draait 
om de uitreiking van de twee DakAwards (de prijzen voor 
het Dak van het Jaar in de categorieën platte en hellende 
daken) en (in beide categorieën) de Dakenman of -vrouw 
van het Jaar en eventuele Oeuvreprijzen.

De verkiezing van het Dak van het Jaar is inmiddels een vaste 
waarde in de platte en hellende dakenbranche. Twee zelf-
standige vakjury’s, die allebei grotendeels zijn opgebouwd 
uit de redactieraden van de respectievelijke vakbladen Roofs 
en steilDAK, beoordelen jaarlijks de genomineerde projecten 
(zoals beschreven in de beide vakbladen). De twee jury’s zijn 
tevens verantwoordelijk voor de keuze van (ook in de twee 
categorieën) de nieuwe Dakenman of -vrouw van het Jaar 
en het toekennen van de Oeuvreprijzen. De prijzen zullen 
later in het jaar, op een andere manier, worden uitgereikt.

Sinds de eerste editie in 2017 is ook de Feestavond voor  
de dakenbranche uitgegroeid tot een vaste waarde.  
Vertegenwoordigers uit alle lagen van de branches  
(opdrachtgevers, architecten, leveranciers en verwerkers)  
zijn aanwezig en tijdens de feestavond is er steeds volop  
de gelegenheid om te netwerken. De feestavond wordt  
georganiseerd in samenwerking met de markt.

Zolang de 1,5-meter-regel geldt, is de Feestavond voor  
de dakenbranche eigenlijk niet op een goede manier te 
organiseren. De organisatie spreekt dan ook de hoop uit  
dat het coronavirus in het jaar 2021 zal worden uitgebannen 
en dat Hotel Zuiderduin op 18 maart 2022 weer het toneel 
kan zijn van een mooie en gezellige Feestavond voor de 
dakenbranche. ■

Vrijdag 18 maart 2022
Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee

Dak van het Jaar 2021
Deze avond wordt u aangeboden door:

De oplossing 
voor platte daken

VEGETATIEDAK MET HET 
UNILIN PDH-SYSTEEM

Een vegetatiedak bestaat uit een systeem van 

baanvormige dakbedekking voor plat- of fl auw 

hellend dak. Bij deze daken is altijd een waterdichte 

en dampdichte onderlaag aanwezig. UNILIN adviseert 

hiervoor het PDH-systeem. Dit zorgt voor een isolerende 

oplossing en biedt een veilige en betrouwbare 

constructie. Deze zelfdragende constructie is bouwfysisch 

verantwoord, eenvoudig en veilig uitvoerbaar en 

daarmee de perfecte oplossing!

Kijk voor ons volledige assortiment op www.unilininsulation.nl



Bosstraat 109 
6071 PX Swalmen

T. 0475 85 35 64

E. info@wirodakwerken.nl 
W. www.wirodakwerken.nl

HET HOEFT NIET ALTIJD RECHT TE ZIJN 
 Flexibel keringsprofiel
Op de bouwplaats eenvoudig te buigen tot bijna elke vorm
Kan ook als recht profiel gebruikt worden

Toebehoren voor  
groendaken & tuinen

Ook via onze webshop 
www.dejond.com

www.dejond.com 
arian.vandoorn@dejond.com 

✆ 06 20 80 39 61

De mogelijkheden die zetwerk op maat biedt zijn eindeloos. Van het bekleden van 
een dakkapel en afwerken van goten tot  het compleet bedekken van een dak én 
gevels met bijv. felsbanen. Maar ook het inpakken van oude kozijnen met Plastisol 
of bekleden van details aan een pand met zink, koper of PVDF: ons zetwerk op maat 
is oneindig veelzijdig. 

Wij zijn er trots op de enige landelijke aanbieder te zijn die in staat is om onmiddellijk 
na opdracht razendsnel zetwerk op maat te zetten. Wij beschikken namelijk over 20 
industriële zetterijen verspreid door heel Nederland. Daardoor hoeft u nooit meer één of 
meerdere dagen te wachten op uw zetwerk, maar kan het altijd razendsnel ergens in de 
buurt voor u gezet worden! 

Zink of Plastisol bestellen kan heel gemakkelijk door een maatwerktekening te 
uploaden naar onze online bestelmodule via www.aabo.nl/zetwerkbestellen. 
Bellen of een email sturen kan natuurlijk ook,  of kom gewoon bij ons langs!

Razendsnel in heel NL!
Zetwerk op maat vanuit 20 zetterijen.

Waarom zetwerk van Aabo Trading?

• Wij zetten zink, Plastisol, PVDF en koper
• Verschillende kraaldiameters mogelijk
• Tot 4 meter lengte uit één stuk gezet
• Wij zetten ook felsbanen, recht en getoogd
• 20 zetterijen verspreid door heel Nederland
• Meestal direct na bestelling gezet
• Grote voorraad prefab Rheinzink HWA
• Gereedschap en hulpproducten uit voorraad
• Landelijk te leveren of razendsnel af te halen 

Álles voor het dak. www.aabo.nl

Aabo Trading Almere B.V.
T:088-9965535, alme@aabo.nl
Aabo Trading Amsterdam B.V.
T:088-9965545, amst@aabo.nl
Aabo Trading Arnhem B.V.
T:088-9965580, arnh@aabo.nl
Aabo Trading Beverwijk B.V.
T:088-9965550, beve@aabo.nl

Aabo Trading Breda B.V.
T:088-9965590, bred@aabo.nl
Aabo Trading Cuijk B.V.
T:088-9965525, cuij@aabo.nl
Aabo Trading Den Haag B.V.
T:088-9965605, haag@aabo.nl
Aabo Trading Deventer B.V.
T:088-9965560, deve@aabo.nl

Aabo Trading Drachten B.V.
T:088-9965505, drac@aabo.nl
Aabo Trading Eindhoven B.V.
T:088-9965530, eind@aabo.nl
Aabo Trading Geleen B.V.
T:088-9965620, gele@aabo.nl
Aabo Trading Haarlem B.V.
T:088-9965610, haar@aabo.nl

Aabo Trading Maastricht B.V.
T:088-9965585, maas@aabo.nl
Aabo Trading Nijmegen B.V.
T:088-9965520, nijm@aabo.nl
Aabo Trading Roermond B.V.
T:088-9965595, roer@aabo.nl
Aabo Trading Tilburg B.V.
T:088-9965575, tilb@aabo.nl

Aabo Trading Utrecht B.V.
T:088-9965515, utre@aabo.nl
Aabo Trading Zoetermeer B.V.
T:088-9965510, zoet@aabo.nl
Aabo Trading Zwijndrecht B.V.
T:088-9965540, zwij@aabo.nl
Aabo Trading Zwolle B.V.
T:088-9965565, zwol@aabo.nl

Zetwerk op 
maat nodig?



Special 
logistiek en  
materieel
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Voor deze special Logistiek en materieel loodst André van den Engel  

(Vebidak) u door enkele onderwerpen die de aandacht verdienen:  

vervoer van gevaarlijke stoffen en besparen op de vervoerskosten.

Vervoer: regels en kostenbesparing 
voor dakbedekkingsbedrijven

SPECIAL LOGISTIEK EN MATERIEEL

GELD BESPAREN DOOR SLIM VERVOER
Kilometers kosten dakbedekkingsbedrijven veel geld.  
En dat zal de komende jaren beslist niet veranderen.  
En met slim vervoeren kan een aanzienlijke duurzaam-
heidswinst behaald worden, denk bijvoorbeeld aan het  
ver minderen van uitlaatgassen en beperken van de  
verkeersdruk (minder files). 

Vervoer maakt een belangrijk deel uit van het energie-
gebruik van bedrijven. Met enkele eenvoudige maatregelen
kunnen ook dakbedekkingsbedrijven fors (minimaal 10%) 
besparen op vervoerskosten.

De beste besparing ligt in de kilometers die niet gereden 
worden. Slimme planningen en voldoende winstgevende 
dakprojecten dichtbij huis zijn het meest ideaal. De realiteit  
is voor de meeste dakbedekkingsbedrijven toch vaak 
anders. Dat betekent echter niet dat er geen besparing 
mogelijk is op vervoer, integendeel. 

Waarschijnlijk bent u zich allang bewust van onderstaande 
besparingsmaatregelen. Ondanks de vanzelfsprekend- 
heid ervan kan in de praktijk toch altijd nog voordeel  
behaald worden.

AANSCHAF NIEUWE BEDRIJFSAUTO’S
De aanschaf van nieuwe (bedrijfs)auto’s is een goed moment 
om de milieu-impact van uw vervoer te verminderen.  
U kunt hierbij aan de volgende zaken denken:
•  Kies voor duurzame brandstof. Er bestaan milieuvriende-

lijkere alternatieven voor benzine en diesel, zoals een 
hybride motor of een elektromotor. Het elektrisch rijden is 
enorm in opkomst en kan een positieve bijdrage leveren 
aan het imago van uw bedrijf.

•  Hoe lager het verbruik, hoe lager de milieubelasting.  
Elke nieuwe auto is voorzien van een energielabel.  
Het geeft informatie over het brandstofverbruik,  
de CO2-uitstoot en de zuinigheidscategorie.  
Het A-label is het zuinigst, het G-label het minst zuinig. 

Energielabel Zuinigheid t.o.v. gemiddelde auto  
uit dezelfde grootteklasse 

A Minstens 20 procent zuiniger

B 20 tot 10 procent zuiniger

C Maximaal 10 procent zuiniger

D Maximaal 10 procent minder zuinig

E 10 tot 20 procent minder zuinig

F 20 tot 30 procent minder zuinig

G Meer dan 30 procent minder zuinig

ONDERWEG
•  Kies de route met zorg. Maak gebruik van een navigatie-

systeem om zo recht mogelijk op uw doel af te gaan en 
dus geen onnodige kilometers te maken. Bij sommige 
 navigatiesystemen kunt u kiezen voor meest efficiënte 
route. Bij andere systemen is de optie “kortste route”  
vaak het beste. 

•  Vermijd onnodig gewicht in de auto.
•  Voorkom onnodig grote luchtweerstand: haal bijvoorbeeld 

ladder(s), dakkoffer of imperiaal van het dak wanneer deze 
(langere tijd) niet worden gebruikt.

•  Onderhoud de auto volgens voorschrift; daarmee blijft  
de auto in goede conditie en voorkomt u dat de auto 
minder zuinig gaat lopen. 

•  Controleer maandelijks de bandenspanning.
•  Als u winterbanden gebruikt, rijd er dan niet te lang  

mee door. Wissel tijdig weer naar zomerbanden.

VERVOER ALS ONDERDEEL VAN UW CO2 FOOTPRINT
Vervoer kan niet los worden gezien van milieuzorg en duur-
zaam ondernemen. De hoeveelheid CO2-uitstoot van vervoer 
door de verbranding van brandstoffen heeft impact op de 
eventuele CO2-footprint van uw bedrijf. ■

André van den Engel
adjunct-directeur / hoofd Technische Zaken Vebidak

VERVOER VAN GEVAARLIJKE STOFFEN
Vervoer over de weg door dakbedekkingsbedrijven gaat 
vooral om kleinschalig (dagelijks) transport tussen de 
bedrijfslocatie en de dakprojecten. De risico’s die hieraan 
verbonden zijn lijken klein, maar er moet wel degelijk  
aan de regels van de vervoerswetgeving voldaan worden. 
Gevaarlijke stoffen mogen dan ook alleen worden  
vervoerd op een veilige manier en in een bepaalde  
maximum hoeveelheid. 

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg gelden 
regels die vastgelegd zijn in een Europese overeenkomst: het 
ADR. Aangezien het voor dakbedekkingsbedrijven vaak gaat 
om beperkte hoeveelheden, kan gebruik worden gemaakt 
van een vrijstellingsregeling, de zogenaamde 1000-punten 
regeling. Vervoer onder deze regeling sluit een aantal eisen 
van de regelgeving uit, vandaar dat ook gesproken wordt 
over een beperkte vrijstelling. Deze vrijstelling kan alleen 
worden gebruikt voor het vervoer van verpakte gevaarlijke 
stoffen, dit zijn verpakkingen zoals gascilinders en jerrycans.  
U kunt precies berekenen hoeveel van welke stoffen u  
op welke manier mag vervoeren conform de zogenaamde 
1000-punten regeling.

Wat betekent dit voor u?  
Algemene tips vervoeren 
van gevaarlijke stoffen

• Zorg er voor dat u weet wat u vervoert;
•  Zorg er voor dat u de gevaren kent van de stoffen  

die u vervoert;
• Zorg er voor dat de lading goed vastzit;
•  Zorg dat het vervoer van gevaarlijke stoffen zoveel 

mogelijk plaatsvindt in de originele verpakking.

Wat betekent dit voor u?  
Rekenvoorbeeld 1000-punten regeling.
Met de 1.000 puntenregeling kunt u op basis van de 
vervoerscategorie berekenen hoeveel u mag vervoeren. 
De hoeveelheid gevaarlijke stof (liter/kg) moet worden 
vermenigvuldigd met de volgende factor en het  
totaal mag dan niet boven de 1000 punten uitkomen.  
Er zijn vier vervoerscategorieën:
•  Vervoerscategorie 1: factor 50 (dit is dus de categorie 

waar u het minst van mag vervoeren!)
•  Vervoerscategorie 2: factor 3
•  Vervoerscategorie 3: factor 1
•  Vervoerscategorie 4: factor 0

Voor de meest voorkomende gevaarlijke stoffen bij  
dakbedekkingsbedrijven is hieronder aangegeven in 
welke vervoerscategorie deze vallen:
•  Brandbare gassen zoals propaan en butaan  

(meestal vervoerscategorie 2)
•  Bitumineuze kitten, bitumenoplossingen,  

bitumen koude kleefstof (vervoerscategorie 2 of 3)
•  Lijmen, verdunners (meestal vervoerscategorie 2 of 3)
•  THF-lasvloeistof (vervoerscategorie 2)
•  Epoxy reparatiemiddel en - mortel, fixatiemateriaal, 

harder, hars (vervoerscategorie 3)

Uit bovenstaande blijkt dat de gebruikte gevaarlijke  
stoffen bij dakbedekkingsbedrijven in de meeste  
gevallen in vervoerscategorie 2 of 3 vallen.  
Hieronder een rekenvoorbeeld waarbij net wordt  
voldaan aan de 1000-puntenregeling
•  300 liter (waterinhoud gascilinders) propaan  

(vervoerscategorie 2) = 300 x 3 = 900
•  25 kg/liter lijmen, lasvloeistof  

(vervoerscategorie 2) = 25 x 3 = 75
•  25 kg/liter hars, bitumineuze kit  

(vervoerscategorie 3) = 25 x 1 = 25

•  Totaal: 1.000 punten

+
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Het kan allemaal efficiënter, schoner, 

veiliger en goedkoper in de Nederlandse 

bouwlogistiek. Dan moet er wel wat  

veranderen. En dat is vooral een kwestie 

van gedrag , stelt bouwlogistiek adviseur 

Bas Timmers.

Naar een andere 
bouwlogistiek

SPECIAL LOGISTIEK EN MATERIEEL

plan en een tekening en vragen ze wat ik ermee ga 
doen, de zogenoemde cranejob. Op basis van deze 
omschrijving worden prijzen bepaald. In Nederland huur 
je gewoon een kraan – de cranerental. In feite zet de 
verhuurder om 8 uur ’s ochtends een stuk ijzer neer met 
gediplomeerde bediening, tegen de laagste prijs.  
Het is de vraag of dat allemaal goed geregeld is en of 
dat uit veiligheidsoogpunt verstandig is. In principe ben 
je als dakdekker volgens de arbowet artikel 2.28 werk-
gever over die kraanmachinist. Naar mijn mening steken 
we nog te weinig tijd in de voorbereiding van de klus.  
Is er sprake van deskundig toezicht, Is er dagdaagse 
voorbereiding en zijn er project-specifieke instructies? 
Niet elk project is hetzelfde, uit routine worden veel  
fouten gemaakt.”

JIS, JIP, JIT
Staat een kraan op zijn plek dan moeten de spullen er  
natuurlijk staan. “De basisinformatie die je nodig hebt is 
afmetingen en gewichten”, vervolgt Timmers. “Met name  
bij een binnenstadslocatie gaat het vervolgens om  
JIS, JIP en JIT, just in sequence, just in place en just in time.  
De juiste volgorde, of de levering op de juiste plek staat en 
een scherpe timing bepalen mede het vloeiend verloop van 
het bouwproces. Zet je dit goed op dan gaat het 99 keer 
goed en één keer fout. 

Wij adviseren de bedrijven om naar een organisatiebreed 
hijs-, vervoers- en of arbeidsprotocol toe te werken, of met 
een projectspecifiek draaiboek. Daarmee wordt in de eerste 
plaats gezorgd dat je aan de wet voldoet. In de tweede 
plaats is het een manier om draagvlak te creëren voor  
je werkwijze. Je moet daarvoor een werkwijze vinden die 
door iedereen geaccepteerd is, anders wordt deze niet  
nagevolgd. Het is net als met veiligheid: dat is niet een  
VCA- certificaat, dat ben je zelf.” 

HOTEL
Nu de binnensteden steeds moeilijker bereikbaar worden,  
zal hier ook iets moeten veranderen volgens de logistiek 
specialist: “Je vraagt je af waarom alle bouwplaatsen rond 
dezelfde tijd opstarten en waarom iedereen om zes uur weer 
thuis achter zijn of haar gehaktbal wil zitten. Nu het verkeer 
steeds meer uit de steden wordt geweerd, parkeren nabij  
de bouwlocatie steeds moelijker is en materieel via hubs of 
just in time geleverd kan worden, zal het roer toch echt om 
moeten. Waarom zegt een werkgever niet tegen een deel 
van zijn mensen: ‘Ik zorg drie avonden voor een hotel en 

“We staan te weinig stil hoe we het aantal logistieke bewe-
gingen kunnen beperken”, stelt Bas Timmers. Als eigenaar 
van Timmers Bouwlogistiek is hij dagelijks als onafhankelijk 
adviseur/coördinator omgevingsveiligheid bezig met het  
verbeteren van de logistiek voor bouwend Nederland.  
“De kern van het verhaal is: als je van tachtig naar dertig 
bewegingen kan gaan, heb je minder kans op ongelukken, 
minder lichamelijke slijtage tegen lagere kosten.  
Internationaal loopt Nederland ver achter, er is hier veel te 
winnen. Zeker nu de binnensteden steeds verder dichtslibben, 
met gevolgen voor iedereen die daar aan het werk moet.”

NOOIT MET LEGE HANDEN 
Volgens TNO bestaat 17% tot 35% van de kostprijs voor res-
pectievelijk nieuwbouw en renovatie uit kosten voor logistiek. 
“Daar valt 30% en 80% op te besparen”, aldus Timmers. “ 
Alleen moeten we dan wel uit de oude routines geraken en 
de ad-hocmentaliteit loslaten willen bedrijven in de bouw 
daarvan profiteren. Het begint al met de kleine dingen. 
Bouwlogistiek is: nooit met lege handen naar boven of naar 
beneden. En zorgvuldig blijven: als je je Stanleymes vergeet, 
moet je weer op en neer. Naar het toilet gaan idem dito. 
Verder bezondigen veel (dak)bedrijven zich aan teveel 
onnodige verticale transportjes. Kan dat niet verzameld in 
een container die eens per uur op en neer gaat, of met een 
zuigwagen, of kunnen we niet samenwerken met andere 
specialisten als afbouw en gevelbouw die ook verticaal 
transport hebben? Dan kun je dezelfde kraan gebruiken.”

KRAANHUUR
Dat brengt Timmers op de kraanhuur. “Als ik in de meeste  
Europese een kraan wil huren, gaat dat op basis van een 

goed eten en dan kun jij in vier dagen meer uren maken 
en hoef je niet vijf keer twee uur in de auto te zitten.’  
Dit krijgen we er in Nederland nog niet door terwijl de 
maatschappij richting 24/7 opschuift. Als buitenstaander  
zien we hier een gemiste kans; klaarblijkelijk verdient 
iedereen genoeg en wordt niemand aangemoedigd  
tot anders werken.”

VAN HUB NAAR GROOTHANDEL
Voor de materiaallogistiek wordt al dertig jaar gebruik 
gemaakt van hub’s buiten de steden. “Een mogelijk 
hulpmiddel maar géén oplossing”, beweert Timmers. 
“Dat kun je vergelijken met een zolder die alsmaar  
volloopt met tijdelijke opslag. Gebruik daarvoor liever de 
tweeduizend groothandels die er zijn. Die hebben een 
veel betere op- en overslag supply chain dan welke hub 
dan ook, met prachtige warehousesystemen en slimme 
software. En je hebt geen aparte heftrucks en veilig-
heidsmensen in gele hesjes nodig. Het enige wat wél 
nodig is: dat we moeten afstappen van de eigenwijze 
gewoonte om voor die tube kit te gaan die vijftig cent 
goedkoper bij A en die dakrol bij leverancier B.  
Dan kunnen we efficiënter en goedkoper werken.”

AANPAK
Alle logistieke vraagstukken waar dakdekkers tegen  
aanlopen en alle vastgeroeste werkwijzen waar ze in vast 
zitten, kunnen worden aangepakt. Timmers: “Dit soort 
dingen pak je aan de basis aan. Zowel de grote als de 
kleine dakdekker en ook de producent kunnen hier  
veel winnen. Dat kan al met een logistische workshop, 
een quickscan of het schrijven van een protocol voor 
een kleinschalig project. Of we bekwamen één mede-
werker in de contacten met groothandels en leveranciers 
en die wordt daar goed in. Voor hele grote projecten 
kunnen we de rol van ketenregisseur op ons nemen of 
bij hele complexe gevallen een control tower opzetten 
waarin de belangen en communicatie van alle stake-
holders gekanaliseerd wordt. De belangrijkste bood-
schap voor de dakdekkers: maak dakdekken weer leuk. 
Des te minder bewegingen, des te meer arbeidsvreugde 
en -veiligheid. Werkt niet versnipperd, zorg dat je een 
draaiboek hebt en overtuig je mensen dat slim werken 
goed is voor iedereen.” ■ 

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl



Zorgeloos 
werken op 
hoogte .

AaboSafe biedt een totaalpakket van producten, diensten en 
ondersteuning om bestaande en nieuwe daken veilig begaanbaar 
te maken voor aanbrengen, onderhoud, renovatie en alle andere 
denkbare werkzaamheden op hoogte. 

Als onderdeel van Aabo Trading heeft AaboSafe een jarenlange ervaring 
om u goed van dienst te kunnen zijn in het vinden van de oplossing van 
uw dakveiligheidsvraagstuk. Van de ontwerpfase tot de uitvoeringsfase: 
wij zorgen voor het juiste advies en leveren de juiste materialen.

Zo stellen wij Dak Risico Analyses op, waarbij duidelijk wordt 
weergegeven welke toepassingen er voor u nodig zijn om uw werk 
veilig en zorgeloos uit te kunnen voeren. Daarnaast adviseren en 
leveren wij de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen voor alle 
bedrijfssectoren en verzorgen de installatie van valbeveiligingssystemen 
en toegangsmiddelen. Ook verzorgen wij de jaarlijks verplichte 
inspecties en het onderhoud van klim- en veiligheidsmaterialen. 

Naast dit alles voeren wij via de 19 vestigingen van Aabo Trading een 
constant groeiend assortiment bestaande uit de meest moderne 
dakveiligheidsproducten, van harnassen tot helmen, en van tijdelijke 
ankers tot permanente dakrandbeveiliging . Al met al is AaboSafe dé 
partner in álles voor veilig werken op daken!

Solingenstraat 15
7421 ZN  Deventer

T  088 9965485 / 0653339152 
F  057 0657776 

info@aabosafe.nl
www.aabosafe.nl

Maak kennis met AaboSafe
Álles voor veilig werken op daken.

AaboSafe in het kort:

• Jarenlange ervaring in de dakenbranche
• Materialen leverbaar vanuit 19 

vestigingen verspreid door NL
• Hoogwaardige oplossingen voor 

leuningwerk, tijdelijke en permanente 
dakankers en kabelsystemen.

• Ladderborgingspunten, gevel- en 
kooiladders, trappen en ladders.

• Persoonlijke beschermingsmiddelen: 
van harnassen, lijnen en valstoppers 
tot oor/oogbescherming en 
veiligheidshelmen.

• Onderhoud en Inspecties. 
 
Wij verzorgen ook ondersteuning en 
productdemonstraties op locatie met 
onze gloednieuwe promobus!

AABOSAFE
Zorgeloos werken op hoogte.
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Het kabinet stelt tot en met 2025 185 miljoen euro  

beschikbaar voor het stimuleren van schone bestel- 

bussen. Voor 2021 is 22 miljoen euro gereserveerd en  

op is op. De volgende jaren zal dat bedrag minder  

worden omdat er steeds meer en goedkopere elek- 

trische bestelbussen op de markt komen.

Subsidie elektrische  
bestelauto

SPECIAL LOGISTIEK EN MATERIEEL

maximum van 
5000 euro.  
In combinatie 
met de subsidie 
kunnen onder-
nemers fiscale 
instrumenten 
inzetten die een 
korting opleveren bij de aanschaf van een schone bus  
aantrekkelijk maken, zoals milieu-investeringsaftrek.

In de voorgestelde regeling staat een aantal voorwaarden. 
Aanvragers moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. 
Zo moet de bestelbus een minimale actieradius van  
100 kilometer hebben en komt er per bedrijf een maximum 
aan het aantal bestelbussen waarvoor subsidie mag worden 
aangevraagd. Bij doorverkoop binnen drie jaar moet ver-
kregen subsidie deels terug worden betaald.

KLEINE ONDERNEMERS EXTRA TEGEMOET KOMEN
Het kabinet wil juist de kleine ondernemer tegemoet  
komen bij de overstap op een uitstootvrije bestelbus.  
Van Veldhoven heeft daarom met MKB Nederland afge-
sproken dat eigenaren van bestelbussen uit de Euroklasse 4 
een extra financieel steuntje in de rug kunnen krijgen in de 
aanloop naar de introductie van emissieloze stadscentra 
vanaf 2025. Veel kleinere ondernemers, zoals timmermannen 
en schilders, rijden minder kilometers en kunnen voor het  
vervoer van gereedschap prima uit de voeten met deze 
relatief oude bestelbussen. 

OP WEG NAAR SCHONE 
LUCHT IN STEDEN
Veel gemeenten willen schonere 
lucht voor de gezondheid van de 
mensen die er wonen en werken. 
Het terugdringen van luchtvervui-
ling is ook goed voor het klimaat. 
In het klimaatakkoord is daarom 
afgesproken dat gemeenten vanaf 
2025 zero emissie zones in mogen 
stellen: gebieden waar alleen 
bestelbussen en vrachtwagens 
zonder uitstoot rijden. 
Het kabinet vindt het belangrijk dat 
er genoeg elektrische bestelbussen  
op de markt zijn en dat deze  
overgang geleidelijk gebeurt.  
Met voldoende tijd voor onderne-
mers om in te spelen op verande-
ringen. Eerder bood Van Veldhoven 
duidelijkheid met een ruime over-
gangsregeling voor ondernemers.

VERDUURZAMEN VAN LOGISTIEK
Het kabinet zet meer stappen om de logistiek schoner te 
maken. Ook de overstap op een schone vrachtwagen  
wordt volgend jaar aantrekkelijker. Daarnaast werken over-
heden samen met de netbeheerders hard aan een landelijk 
dekkend en betrouwbaar netwerk van laadpalen.  
Want de bouwvakker die zijn bestelbus mee naar huis neemt 
moet die ’s nachts bij zijn huis op kunnen laden. Verspreid 
over Nederland starten begin 2021 meerdere proeven met 
publieke laadpleinen voor vrachtwagens en bestelbusjes.

(*) De subsidie is bedoeld voor alle ondernemingen  
(van ZZP’er tot BV en NV) en non-profitinstellingen die zijn  
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en zijn geves-
tigd in Nederland. Particulieren zijn uitgesloten. Doel van  
de subsidie is om ondernemers en non-profitinstellingen te 
stimuleren om nieuwe lichte emissieloze bedrijfsvoertuigen 
(N1 en N2 tot 4.250 kg technisch toegestane maximum-
massa) aan te schaffen. ■

In het klimaatakkoord is afgesproken dat vanaf 2025 zo’n  
30 Nederlandse steden een zero emissiezone invoeren  
voor stadslogistiek. Daarbij is ook afgesproken dat er onder-
steuning komt voor ondernemers die in zo’n zone moeten 
zijn. Deze ondernemers (*) kunnen vanaf komend voorjaar 
tot 5.000 euro subsidie aanvragen voor de aanschaf of  
lease van een uitstootvrije bestelbus. Het is een volgende 
stap in het schoner maken van het Nederlandse wagenpark. 
De regeling is nog in consultatiefase; bekeken wordt onder 
andere hoe dit extraatje vorm zou kunnen krijgen.

STEUNTJE IN DE RUG
Verantwoordelijk staatssecretaris Van Veldhoven  
(Infrastructuur en Waterstaat): “Met dit steuntje in de rug 
bij de aanschaf van een schone bestelbus slaan we twee 
vliegen in een klap. Goed voor de schone lucht in onze 
steden, en het ondersteunt ondernemers de komende jaren 
bij de overstap naar een elektrische bestelbus. Zo’n bus is 
duurder in de aanschaf, maar goedkoper in het onderhoud 
en gebruik.”

AANSCHAF OF LEASE AANTREKKELIJKER
Er zijn steeds meer verschillende elektrische bestelbussen  
op de markt, van kleine bestelbussen tot grotere voertuigen 
met veel laadruimte. Elektrische bussen zijn goedkoper in  
onderhoud en gebruik, maar duurder in de aanschaf.  
Daarom kunnen ondernemers tot en met 2025 subsidie 
krijgen bij de aanschaf of lease van een nieuwe elektrische 
bestelbus. Omdat de prijs van een bus afhangt van de  
omvang, is de subsidie 10% van de nieuwprijs, met een  
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Werk je in de dakenbranche dan weet je: zonder hulp van een machine  

kom je niet ver (correctie: hoog). Beequip is een leasemaatschappij die  

kennis heeft van het (zwaar) materieel waarmee dakdekkers werken en die 

weet wat belangrijk is voor ondernemers. Zo is het mogelijk naast nieuw ook 

gebruikt materieel te leasen, en daarmee is flink wat geld te besparen. 

Besparen met (gebruikt)  
materieel leasen

SPECIAL LOGISTIEK EN MATERIEEL

Een hoogwerker, verreiker of andere grote investering is vaak 
een uitgave die een bedrijf niet in één keer kan betalen. 
Wie slim wil investeren staat dan voor de keuze: ga ik huren, 
leasen of de investering uit eigen middelen financieren? 
Huren lijkt de beste optie, omdat je dan zelf kunt bepalen 
welke machine je waar en wanneer gebruikt. Gebruik je 
vaak dezelfde machine, dan kunnen de kosten van huren 
snel oplopen. 

OMSLAGPUNT
Veel ondernemers zijn verrast wat ze kunnen besparen door 
een machine te leasen. Jasper Klein Legtenberg werkt als 
Lease Officer bij Beequip en legt uit: “Het omslagpunt ligt  
regelmatig al bij twee à drie dagen huren in de maand. Dan 
is leasen voordeliger én ben je aan het eind van de looptijd, 
afhankelijk van de gekozen leasevorm, de eigenaar van de 
machine.”

VOORDELEN
Leasemaatschappij Beequip is in 2015 opgericht om  
MKB bedrijven te helpen groeien. “We zetten de machine 
voorop in de financiering. Dat noemen we equipment first”, 
vervolgt Klein Legtenberg. “Dat kunnen we doen doordat we 
echt verstand hebben van materieel. Ik heb zelf al vijftien 
jaar gewerkt in de bouwmachines.” Door de kennis van  
materieel kan Beequip naast nieuwe machines ook lease-
oplossingen bieden voor (jong) gebruikte machines.  
Klein Legtenberg: “Daar zitten veel voordelen aan. Belangrijk 
is dat je snel geholpen kan worden aan een machine.  

Het bestellen van een nieuwe machine kan een tijdsintensief 
proces zijn, omdat de productie nou eenmaal lang duurt. 
Tweedehands machines zijn vaak wel direct af te nemen 
en zijn dus meteen in te zetten. Daarbij doet tweedehands 
materieel het vaak nog net zo goed als nieuw equipment. 

Een ander groot voordeel zijn de lagere maandlasten.  
De waarde van een nieuwe machine daalt in het begin  
het snelst. Kies je voor tweedehands materieel, dan is  
‘de kop er af’. Daardoor is het risico kleiner en dat zie je  
terug in de maandlasten.”  

VOORBEELD 
Bij de start van het bedrijf moest Allround Installatiebureau 
Imcoda BV direct aanzienlijk investeren in mensen, middelen,  
auto’s, opleidingen en huisvesting. “Aankloppen bij de  
bank heeft geen zin: je hebt nul kredietwaardigheid”,  
vertelt Brenda van Huuksloot, algemeen directeur en één 
van de oprichters van Imcoda. “De reguliere banken wijzen 
alles af. Maar voor de aanschaf van liftsystemen en steigers 
hadden we zelf geen geld. Huren kan wel, maar is erg duur.” 

Daarnaast zag Imcoda nog een probleem: met huren heb 
je vaak net niet wat je nodig hebt en je moet er op tijd 
mee klaar zijn want de volgende huurder staat te wachten. 
Terwijl buitenklussen soms uitlopen, bijvoorbeeld als het weer 
tegenzit. Uiteindelijk leaset Imcoda bij Beequip ladderliften 
en steigermateriaal. Huuksloot: “Het materieel is tegelijk het 
onderpand. Voor een startend bedrijf is deze mogelijkheid 
super belangrijk. En dat voor een maandbedrag waar ik 
maar twee of drie dagen een steigerlift voor kan huren.  
Zo hebben we in het eerste jaar meteen winst gemaakt.” ■

Ga ik huren, leasen of de investering uit eigen middelen financieren?

Jasper Klein Legtenberg (Lease Officer Beequip): “Equipment first”.

Brenda van Huuksloot (directeur Imcoda BV): “Voor een startend 

bedrijf is leasen super belangrijk.”



Meer weten ? www.all-up.nl of bel: +31 (0) 546 - 544724
Twentepoort Oost 37 , 7609 RG Almelo

Een unieke businesspartner
All-up is niet alleen leverancier. Onze jarenlange expertise, onze 

nauwe banden met Paus en Klaas én onze overtuiging dat het 

samen ondernemen tot een wederkerig succes leidt, maken  

All-up tot een unieke businesspartner. Met tal van extra’s.

Da´s All-up
Zoals u merkt heeft All-up alles om ook ú hogerop te helpen. 

Veilig, hoog én snel geleverd. Niet alleen met onze producten 

trouwens, maar ook met gedegen opleidingen en een 

bijzondere, meer dan unieke service. Da’s All-up!

Verkoop

Verhuur

Lease

Onderhoud

Opleidingen

MET ALL -UP GAAT 
HET DAK ERAF . . .

...EN ER WEER OP NATUURLIJK!

Elke daksituatie is anders. 
Standaard veiligheidsproducten voldoen dan ook niet 

altijd. Wij hebben de kennis, kunde en ervaring in huis om 
voor elke daksituatie een passende oplossing te vinden.

De Specialist op het gebied van Dakveiligheid!

KS1 Kabelsysteem  
Een nieuw doorloopbaar kabelsysteem

Daksafe heeft , als één van Nederlands eerste producenten 
van valbeveiliging, een volledig doorloopbaar kabelsysteem 
in combinatie met nieuwe ankerpunten ontwikkeld. Het KS1 
kabelsysteem van Daksafe® biedt het allemaal: veiligheid, 

duurzaamheid, eenvoud en gebruikersgemak.

Tel:  0348 - 47 52 00info@daksafe.nl  www.daksafe.nl        

Ontdek alle voordelen op:

www.ks1kabelsysteem.nl

EP4 dakrandbeveiliging

Nieuw in het assortiment

   Snel en eenvoudig te monteren

   Maakt werken op platte daken veilig

   Flexibiliteit door verstelbare consoles

   Compact te transporteren

   Verstelbaar leuningwerk EP4+ en daardoor niet 
     zichtbaar vanaf de grond
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Een slimme inrichting van je bedrijfswagen helpt om de laadruimte  

optimaal te benutten én om niets te vergeten. Daardoor kun je sneller  

en efficiënter werken. Bedrijfswageninrichter Sortimo weet daar alles  

van en denkt ook mee in het werkproces.

Efficiënte workflow  
met een slim  
ingericht voertuig

SPECIAL LOGISTIEK EN MATERIEEL

Voor dakdekkers is het belangrijk om de inhoud van de  
bedrijfswagen goed samen te stellen. Binnen de daken-
branche weet je nooit precies wat je tegenkomt. Je wilt dus 
niets vergeten, maar zaken dubbel meenemen is ook niet 
handig want de ruimte in een voertuig is niet onbeperkt.  
Een bedrijfswageninrichter kan ondersteunen om een  
bedrijfswagen zo in te richten dat het werkproces zo gemak-
kelijk mogelijk wordt gemaakt. Dat gaat verder dan alleen 
het leveren van lichte, veilige en efficiënte opbergsystemen 
voor bedrijfswagens.

ONLINE CONFIGUREREN
Er zijn meerdere wegen naar de ideale inrichting. Sortimo 
faciliteert dit met advies op verschillende manieren. Zo kan 
de ZZP’er of kleine MKB’er gebruik maken van een online 
tool om de inrichting van de bedrijfswagen samen te stellen. 
Deze online tool komt eerst met een voorstel op basis  
van voertuigmerk en -type en het soort werkzaamheden, 
bijvoorbeeld aannemer of schilder. Dit basisvoorstel is vervol-
gens naar wens volledig te personaliseren. “Naast de online 
tools bieden de adviseurs van Sortimo ook volop persoonlijke 
ondersteuning”, vertelt marketing manager Sandra Mourik 
van Sortimo. “Veel klanten blijken het toch prettig te vinden 
als iemand meekijkt met hun online gemaakte keuze,  
om te kijken of het klopt en logisch is. Dan gaat het bijvoor-
beeld ook over of het gereedschap dat je veel gebruikt, 
direct onder handbereik ligt. Daarnaast vinden klanten  
het ook prettig om in één van de showrooms op onze  
vestigingen of bij onze ProPartners de materialen te kunnen 
zien en aanraken.” Een bestaande inrichting is altijd weer 
flexibel aan te vullen met accessoires. 

GEREEDSCHAP-INLAYS
Op maat gemaakte gereedschap-inlays ondersteunen  
het werkproces nog verder. Een klant kan zijn gewenste  
gereedschap of materialen fotograferen en via een online  
tool indelen en opsturen, waarna de schuimrubberen 
gereedschap-inlay precies op maat wordt gemaakt.  
Deze gereedschap inlay kan worden geplaatst in alle laden, 
koffers en BOXX-en van Sortimo. Mourik: “Doordat de boven-
zijde van de inlay zwart is en de onderzijde blauw, valt het 
gelijk op als er gereedschap ontbreekt. Daardoor weet je 
zeker dat je alles bij je hebt, ook bij het verlaten van de  
werklocatie aan het eind van de dag.” 

Gepersonaliseerde labels in verschillende kleuren geven 
structuur aan de bedrijfswageninrichting. Schappen, laden, 
BOXXen en koffers kunnen eenvoudig worden voorzien van 
een label, waardoor er nog meer orde ontstaat.

OP HET DAK
Wanneer de ruimte in het voertuig toch ontoereikend is, 
kan een dakoplossing uitkomst bieden. Het TopSystem van 
Sortimo bestaat uit een lichtgewicht aluminium imperiaal 
die maximale belading mogelijk maakt en die dankzij 
hoogwaardige verwerking en corrosiebestendige materialen 
bovendien een zeer lange levensduur heeft. Bovendien is  
dit imperiaalsysteem flexibel uit te breiden met accessoires,  
zodat het volledig naar de eigen wensen kan worden 
samengesteld of later aangepast wanneer de werkzaam-
heden veranderen.

Sales director Lars Hendrikx ten slotte: “Onze specialisten 
ondersteunen bedrijven met grotere wagenparken ook door 
mee te kijken in de gehele workflow. Dat gaat verder dan  
alleen de inrichting van bedrijfswagens. Je kunt ook uitkomen 
op andere oplossingen, zoals onze sContainer voor op de 
bouwplaats of het downsizen van het wagenpark.” ■

Opel Combo met maatwerk opbergsysteem.

Gereedschap inlay.

“ DE ONLINE TOOL KOMT EERST MET EEN 

VOORSTEL OP BASIS VAN VOERTUIGMERK 

EN -TYPE EN HET SOORT WERKZAAMHEDEN”
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Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

De overheid wil graag iets doen aan de enorme hoeveelheid afval die vrijkomt 

uit onze consumptieve economie. Dit zou tevens moeten leiden tot reductie 

van de CO2-uitstoot, het verkleinen van de menselijke footprint en het stimu-

leren van innovatie. In dit verband heeft de overheid het voornemen om in 

2023 volledig circulair te gaan inkopen, dit om de afspraken zoals die in het 

Klimaatakkoord zijn vastgelegd na te komen. Wat onder circulair inkopen  

precies moet worden verstaan is nog onduidelijk, maar vast staat dat  

circulariteit in de gehele bouwketen zal moeten worden doorgevoerd om de 

doelstellingen van de overheid te behalen. Voor de bouwsector is het belang -

rijk om hier nu alvast op voor te sorteren, want 2023 komt snel dichterbij!

Bouwlogistiek:  
het kán duurzamer!

SPECIAL LOGISTIEK EN MATERIEEL

BRANDSTOFVERBRUIK
Wat we echter niet moeten vergeten is dat er ook in de 
bouwlogistiek veel te winnen valt op het thema duurzaam-
heid. Zo zijn er bij een bouwproject heel veel verschillende 
partijen betrokken die af en aan naar de bouwplaats rijden 
om materialen of arbeid te leveren. In de transportbranche 
zijn de technische ontwikkelingen al jarenlang erop gericht 
om vrachtwagens te bouwen die schoner en stiller zijn  
en het brandstofverbruik terugdringen. Vanaf 2013 is voor 
nieuwe vrachtwagens de Euro-6 norm voorgeschreven en 
met de oprukkende milieuzones wordt de markt gedwongen 
om te investeren in schoner materieel. Ook in aanbestedingen  
zien we dat opdrachtgevers voorschrijven dat voor hun 
bouwproject alleen nog maar gebruik wordt gemaakt van 
moderne en ‘schone’ transportmiddelen.

LOGISTIEKE PLANNING
Een andere manier om bij te dragen aan een duurzame 
economie is door het logistieke bouwproces efficiënter  
in te richten. Hierdoor kan de hoeveelheid bouwverkeer 
en dus de CO2-uitstoot worden gereduceerd. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan het combineren van vrachten.  
Noodzakelijk daarvoor is dat er vooraf goed wordt nagedacht  

over planning en werkvolgorde zodat materialen van ver-
schillende leveranciers ook daadwerkelijk tegelijk uitgeleverd 
kunnen worden. Dat vergt een investering aan de voorkant 
van het bouwproces.

BOUWHUBS
Een ander goed voorbeeld is het gebruik van zogenaamde 
‘bouwhubs’. In ons dichtbevolkte land worden bouwhubs 
steeds populairder, zeker bij binnenstedelijke projecten.  
Deze bouwhubs bevinden zich aan de rand van de stad op 
een goed bereikbare plek. Leveranciers kunnen alle voor het 
bouwproject bestelde bouwmaterialen in één keer en snel 
en eenvoudig op de bouwhub lossen. Dit voorkomt meer-
dere aparte vrachten, overlast op en rond de bouwplaats, 
lange wachttijden voor het lossen en langdurig stationair 
draaiende motoren in een dichtbevolkte omgeving. 

De bouwmaterialen worden vervolgens op de bouwhub 
gesorteerd en materialen van verschillende leveranciers 
worden samengesteld tot kleine pakketten. Deze pakketten 
worden daarna geregeld naar de bouwplaats gebracht  
met kleine, lichte en energie-efficiënte vervoersmiddelen.  
De bouwmaterialen in deze pakketten zijn bovendien  

zodanig slim verpakt dat de werklieden op de 
bouw zo efficiënt mogelijk aan het werk  

kunnen. Zo zitten de materialen die als  
eerste benodigd zijn vooraan in het pakket, 

en wordt er verpakkingsmateriaal gebruikt 
wat snel en eenvoudig te verwijderen is. 
Dit verpakkingsmateriaal wordt direct 
mee terug genomen naar de bouw-
hub om daar te worden hergebruikt 
voor een nieuw pakket. 

Ook bestaan er bouwhubs waar 
geleverde materialen worden gepre-
fabriceerd zodat er op de bouwplaats 
sneller kan worden gewerkt, er minder 

ruimte voor montage op de bouwplaats 
benodigd is en er minder personeel op 

de bouwplaats nodig is. Ook dit draagt bij 
aan de duurzaamheidsdoelstellingen van 

de overheid omdat er minder vervoersbewe-
gingen zijn naar de bouwplaats voor materialen. 

Daarnaast zullen er minder werklieden naar de 
bouwplaats hoeven af te reizen wat leidt tot minder 

verkeer in de stad en files in de ochtend- en avondspits.

DRAAGVLAK 
De overheid heeft ambitieuze doelstellingen met betrekking 
tot duurzaamheid en circulariteit zoals die zijn vastgelegd in 
het Klimaatakkoord 2015. Ook maatschappelijk gezien zijn 
deze thema’s ‘hot’ en is er steeds meer draagvlak voor het 
Klimaatakkoord en de daarin verwoorde doelstelling om de 
opwarming van de aarde en de uitstoot van broeikasgassen  
te beperken. Het is duidelijk dat naast de overheid ook 
particulieren en bedrijven zullen moeten bijdragen om de 
ambitieuze doelstellingen te kunnen behalen. In de bouw 
zijn op dit moment al heel veel initiatieven op dit gebied ont-
plooid. Het valt op dat in eerste instantie voornamelijk wordt 
geïnvesteerd in het duurzamer maken van het eindproduct. 
We moeten echter zeker niet vergeten om alle stappen van 
het bouwproces, waaronder de bouwlogistiek, daarbij te 
betrekken nu ook daar veel klimaatwinst valt te behalen. 

Marloes Beeren is advocaat bouwrecht bij Poelmann van 
den Broek advocaten. Heeft u vragen? Neem gerust contact 
met haar op via m.beeren@pvdb.nl of op 024-381 14 50. ■

Door: Marloes Beeren-Kuijpers

MATERIAALGEBRUIK
Natuurlijk zal hierbij in eerste instantie worden gedacht  
aan hergebruik van materialen, het reduceren van rest- 
afval of aan een innovatieve toepassing van bouw-
materialen. Voor de dakensector wordt bovendien hard 
gewerkt aan de enorme ontwikkeling van zonnepanelen  
op het dak, aan de zogenaamde ‘indak systemen’ en 
inmiddels zien we ook steeds meer dakpannen uitgevoerd 
als zonnepaneel op de markt. Mede door de aantrekkelijke 
regelingen (btw-voordeel en salderingsregeling) heeft de 
vraag naar zonnepanelen een enorme vlucht genomen. 

Daar komen ook nog de aan populariteit winnende groene 
daken bij die tegenwoordig een vertrouwd beeld zijn in de 
gebouwde omgeving. Deze daken zorgen onder andere 
voor energiebesparing, waterberging en luchtzuivering.  
De ontwikkelingen in de dakensector gaan dan ook in  
een razendsnel tempo en dragen zeker bij aan de ont-
wikkeling van een duurzame economie en het behalen  
van de klimaatdoelstellingen.
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DAKEN&ZAKEN

Deze beurs wordt mede ondersteund door:

De dakenvakbeurs van Nederland

UITGESTELD NAAR 30 SEPTEMBER 2021
Vanwege de aangescherpte maatregelen rond het coronavirus hebben wij helaas moeten besluiten

de eerste editie van DAKEN & ZAKEN, de vakbeurs voor platte en hellende daken, uit te stellen naar 30 september 2021.
De vakbeurs zal dan alsnog worden georganiseerd bij Next Level in de Evenementenhal in Gorinchem.

DAKEN & ZAKEN is de plek waar opdrachtgevers, leveranciers en verwerkers binnen de dakenbranche elkaar ontmoeten.
Praat elkaar in een rustige en sfeervolle ambiance bij over uitdagingen en oplossingen,

zoals multifunctioneel gebruik van daken, milieuvriendelijke materialen, waterdichting en vakmanschap.

Geïnteresseerd in een stand op DAKEN & ZAKEN of in een gratis toegangsticket voor de beurs?
Bekijk de website: www.dakenenzaken.nl

Voor catering wordt gezorgd, de beurs is geopend van 10.00 tot 20.00 uur en er is voldoende parkeergelegenheid.
Georganiseerd voor en door de dakenbranche.

Tot ziens op 30 september 2021 bij DAKEN & ZAKEN!

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Logi(sti)sch toch?

Zit het tegen, dan kan alles tegen 
zitten en kunnen er alleen maar 
kleine wagens de straat achter uw werk 
inrijden. Het leveren op locatie wordt dan 
een levering op de verzamel/overpaklocatie.  
Alle materialen worden verzameld en apart gestapeld en 
met een passend transport naar de kraanlocatie gebracht. 
Door gebrek aan ruimte moet alles op een logische wijze met 
de kraan op een goede plek worden gezet om nog meer 
extra transport (lees: kosten) te besparen. Een hoop gedoe 
en dan is er nog geen uur op het dak gewerkt.

Een extra aandachtspunt van nu zijn de grote hoeveel- 
heden isolatie die naar daken moeten. Door de steeds  
hogere eisen die aan de dakisolatie gesteld worden  
in combinatie met het gebrek aan kunde om het afschot in  
de vloer aan te brengen, gaan er tegenwoordig heel wat 
kuub isolatie het dak op. Dit redelijk kwetsbare materiaal 
moet allemaal naar boven, moet voor de grijp maar niet 
in de weg staan. Dus bij het aanpikken van de last moet al 
duidelijk zijn waar het betreffende pakket op het dak moet 
staan. Staat het fout, dan lopen de dakdekkers later van  
pak naar pak over het dak om de juiste platen bij elkaar  
te sprokkelen.

Zo zie je dat een goed doordacht plan voor een goed 
verticaal transport van groot belang is. Eerst oriënteren en 
nadenken, dan een plan uitwerken. Daarna aan de leve-
ranciers doorgeven hoe, wat, waar en hoe laat er geleverd 
moet worden. En voor de mensen op de bouw wat er gaat 
komen en waar het moet staan, liefst met een planschets. 
Als het weer dan niet tegenzit en de rest zit een klein beetje 
mee, dan gaat alles goed. Logi(sti)sch toch? ■

Theo Wiekeraad

Als er één woord is waarvoor de uitdrukking container-
begrip van toepassing is, dan is dat wel logistiek. Het heeft in 
Nederland zijn eigen website logistiek.nl, met logistiek nieuws, 
logistieke weetjes, logistieke achtergronden en logistieke 
vacatures. Ook Roofs heeft zijn eigen special met artikelen, 
nieuwtjes en weetjes over logistiek en materieel.

Logistiek is belangrijk. Met een goed logistiek plan kun je  
veel geld verdienen. Dat was vroeger zo, dat is nu zo en het 
zal in de toekomst niet anders zijn. Maar als je onder een 
goed logistiek plan het bestellen van de juiste kraan voor 
een dakje driehoog achter verstaat, heb je nog veel te  
leren. Een goed logistiek plan bevat kennis van de locatie,  
de aanvoer van materialen, de hoeveelheid materialen,  
weet van de ondergrond, het positioneren van de trans-
portmiddelen, een inschatting van de benodigde tijd,  
de personele inzet en dan ben je er nog niet.

Was vroeger de melding aan de klant: volgende week  
dinsdag gaan we starten met het werk en draaien we de 
spullen op het dak. Tegenwoordig kom je daar in de regel 
niet mee weg. Voor een beetje dakwerk in de stedelijke 
omgeving ben je weken tot maanden van tevoren bezig met 
het aanvragen van vergunningen om de kraan te mogen 
plaatsen, om langere periodes de auto’s van het personeel 
te mogen parkeren en ontheffing te krijgen om containers  
en de schaftkeet te kunnen plaatsen. Wat u wilt kunt u met 
een beetje geluk krijgen. Vaker tegen betaling dan alleen 
met geluk. Met een beetje pech komen er uitsluitingen bij: 
het kan wel, maar niet op die dagen en alleen tussen  
zo en zo laat. 

Echt fijn is het als er een tram vlak langs het werk rijdt of de 
metro ondergrond voorbij komt. Trek dan maar alle registers 
open. Er mag wel een kraan geplaatst worden maar wel in 
de straat achter het werk. Daar sta je dan met een giganti-
sche kraan het materiaal over percelen van de achterburen 
en met grote oude bomen te tillen. Daar hoort uiteraard ook 
wegbewijzering bij in verband met het afsluiten van een 
doorgaande weg en goede communicatie met de gebou-
weigenaren c.q. bewoners. En niet te vergeten de hartver-
zakking van uw klant als hij de kosten van het horizontaal en 
verticaal transport te horen krijgt. 

SPECIAL LOGISTIEK EN MATERIEEL: THEO TALKS

In deze rubriek geeft Theo Wiekeraad zijn mening over  

de dakenbranche en aanverwante onderwerpen.
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NIEUWSLIJN SPECIAL LOGISTIEK EN MATERIEEL

TECTUM GROUP NEEMT HODAK DAKMATERIALEN OVER
CPE Nederland BV, de samenwerking tussen Tectum Group (België) en  
MSQ Groep (Nederland), neemt per 1 januari 2021 Hodak Dakmaterialen BV 
over. De overname past binnen de strategie van Tectum Group om in  
Nederland tot een ruim netwerk van handelsvestigingen te komen en zo 
ook de dakdekker dicht bij huis te kunnen ondersteunen met producten  
en bijbehorende service en diensten. CPE vormt met filialen in België en  
Nederland de distributietak van Tectum Group. “CPE Nederland streeft  
ernaar om binnen enkele jaren een ruim netwerk uit te bouwen met filialen 
in heel Nederland”, zegt Geert-Jan Vogels, bestuurder van Tectum Group, 
“met de overname van Hodak zetten we weer een mooie stap in de 
richting om die ambitie waar te maken.” De overname van Hodak biedt 
boeiende groeikansen voor CPE op de Nederlandse markt. De filialen van 
Hodak zullen worden geïntegreerd in het CPE-netwerk en op termijn hele-
maal onder de vlag van CPE verder gaan. Door onder de vleugels van een 
sterke groep als CPE Nederland te komen, heeft Hodak het voordeel van  
de professionele ondersteuning van de service organisaties van zowel 
Tectum Group als van MSQ. Daardoor kunnen de Hodak-medewerkers nog 
meer aandacht besteden aan hun klanten.

EMISSIELOZE OPLOSSING VOOR BOUWLOGISTIEK 
Vlot Logistics zet sterk in op het terugdringen van overlast door bouwverkeer in de Nederlandse binnensteden. De vloot 100%  
elektrische voertuigen van Vlot Logistics en het Rotterdamse zusterbedrijf Breytner is uitgebreid met een volledig elektrische auto-
laadkraan in combinatie met uitschuifbare hanger. De 50tons kraanwagen combinatie is speciaal ontwikkeld voor de bouwlogis-
tiek. Zowel de vrachtwagen als de autolaadkraan is volledig elektrisch aangedreven. De 40tonmeter kraan zorgt voor een goede  
inzetbaarheid voor de bouw. Met een laadvermogen van ruim 21 ton is de vrachtwagen combinatie een perfect alternatief voor 
een diesel. Vlot Logistics speelt hiermee in op strengere regels van de overheid. Bijna een derde van het goederenverkeer in de grote 
binnensteden is bestemd voor bouwprojecten. Door de enorme bouwopgave in de regio Rotterdam zal dit percentage enorm 
stijgen. De groei van zwaar bouwverkeer betekent een toenemende overlast op het gebied van uitstoot van CO2 en stikstof, geluid 
en luchtkwaliteit. Grote steden, waaronder Rotterdam, scherpen daarom de regels aan om de leefbaarheid op peil te houden.

TWEEDE KENNIS- EN REPARATIECENTRUM MAKITA 
Makita hecht veel waarde aan een goede serviceverlening. Daarom is in Woerden aan de Straat van Gibraltar 
een tweede Kennis- en Reparatiecentrum geopend. In de enorme showroom is het gehele assortiment  
uitgestald aan gereedschappen en machines 
voor de bouw, industrie en de tuin & parksector, 
plus stofzuigers en een veelheid aan accessoires 
en verbruiksartikelen. Eindgebruikers met aankoop-
plannen kunnen apparaten en machines eerst zien 
én ook testen. Na Eindhoven is ook in Woerden een 
Reparatiecentrum ingericht, met dien verstande, 
dat in Woerden geen brandstofmachines worden 
gerepareerd. Monteurs zijn altijd aanwezig.  
Die kunnen eenvoudige reparaties ter plekke ver-
richten. Handig als het een keer sneller dan snel 
moet. Voor adviseurs, verkopers en monteurs worden 
er ook trainingsbijeenkomsten gehouden.

VERBORGEN GEVELONDERHOUDSINSTALLATIE GRONINGER FORUM
Het opvallende Groninger Forum dat met zijn scherpe lijnen als een moderne monoliet afsteekt tegen de historische binnenstad 
heeft een bijzondere gevelonderhoudsinstallatie voor het inspecteren en onderhouden van de gevel. Wanneer deze niet gebruikt 
wordt verdwijnt de gehele installatie in het dak. Bovendien vormt de rail één geheel met het gebouw. Wanneer de installatie  
gebruikt wordt, opent zich een luik in het dak en wordt de gehele machine met een gewicht van bijna 11 ton door middel van een 
hydraulische schaarheftafel omhoog gebracht. Deze verborgen installatie was een vereiste om zodoende op dit publiekstoeganke-
lijke dakterras zo min mogelijk oppervlak prijs te geven aan de gevelonderhoud installatie en het uitzicht op de stad vrij te houden. 
Concept voor het luik, de heftafel en het railsysteem en de gevelonderhoudsinstallatie zijn in 3D (BIM) door Alimak ontwikkeld en 
uitgewerkt in nauwe samenwerking met de Manntech. www.alimak.nl

Mobiliteitsalliantie: nu middelen vrijmaken voor investeringen in mobiliteit, 30 november 2020

MOBILITEITSALLIANTIE: INVESTEREN IN MOBILITEIT
 Op 30 november maakten Minister van Nieuwenhuizen en Staatssecretaris Van Veldhoven (beide IenW) en Minister Ollongren 
(BZK) de voortgang bij de MIRT-projecten, de meerjarenplanningen over infrastructuur in Nederland, bekend. Daarin stellen zij dat 

de mobiliteit per saldo blijft groeien in Nederland, of het nu gaat om (water)wegen, spoor, 
overig OV of de fiets. Ook stellen ze dat de financiële bewegingsruimte om knelpunten aan 
te pakken en om de huidige infrastructuur in stand te houden, ontbreekt. Frits van Bruggen, 
voorzitter van de Mobiliteitsalliantie waarin 25 partijen uit de branche verenigd zijn:  
“Het signaal is klip en klaar: er zijn meer middelen nodig om mobiliteit in Nederland in  
stand te houden en klaar te stomen voor de toekomst. Als Mobiliteitsalliantie steunen wij 
dit van harte. Met een geraamde bevolkingsgroei van 1,6 miljoen tot 2040 en een miljoen 
nieuw te bouwen woningen voor 2030 staan we voor een majeure opgave. Een opgave die 
de vraag naar mobiliteit zal doen groeien, ondanks een tijdelijke dip door de coronacrisis.” 
De Mobiliteitsalliantie stelt dat het nu zaak is om het geld ook daadwerkelijk vrij te maken. 
Behalve dat daarmee Nederland in beweging kan blijven, versterkt dit ook het verdien-
vermogen van Nederland en draagt het bij aan economisch herstel. Tot 2030 is jaarlijks  
3 miljard euro extra aan investeringen nodig.

STIMULERINGSSUBSIDIE RITBESPARING IN DE BOUWLOGISTIEK
Aannemers van bouw- of renovatieprojecten in Rotterdam die materialen naar bouwplaatsen in de stad vervoeren komen in  
aanmerking voor een subsidie indien ze het transport efficiënter en schoner maken. Dit geldt ook voor al lopende projecten als er 
ritten bespaard worden voor de resterende werkzaamheden. Het gaat om transport van bouwmaterialen en bouwmateriaal,  
niet het vervoer van personeel. Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet de aanvrager via TNO een berekening laten 
maken voor het aantal ritten te besparen is. Dit kan door een e-mail te sturen naar subsidiebouwlogistiek@rotterdam.nl o.v.v. Online 
subsidie aanvragen. De subsidie aanvragen kan tot 1 juli 2021. De werkzaamheden moeten starten binnen zes maanden vanaf  
de datum van aanvraag.
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WECAL: Compleet en objectief in isolatie- & dakbedekkingsmaterialen

WECAL DAK- & ISOLATIETECHNIEK:
EXCLUSIEF DISTRIBUTEUR VAN POLYGLASS®

Polyglass SpA: producent van Easy Torch bitumen dakbedekkingssystemen: 
●   Polybond APP en ELASTOFLEX SBS toplagen bitumineuze dakbedekking
●   Polyshield APP en ELASTOSHIELD SBS all-weather bitumineuze dakbedekking

Nu ook leverbaar met gepatenteerde ADESO® zelfklevende afwerking of als wortelwerende dakbaan.

TOTAALPAKKET VOOR DE DAKDEKKER

Whatever the weather.

De meest complete groothandel voor de vakman in Amsterdam • Arnhem • Breda • Den Haag • Harderwijk • Utrecht • Vlissingen

Lascogum bitumen dakbaan met zekerheid van kwaliteit www.bitasco.nl



Roofs     5756     Roofs

Het Gerechtsgebouw van Antwerpen, 

ook wel ‘Het Vlinderpaleis’ of in de  

Antwerpse volksmond ‘De Frietzakskes’ 

genoemd, is gelegen in het zuiden  

van Antwerpen op de plaats van het 

vroegere Zuidstation. En vooral die  

laatste bijnaam voelt een beetje  

bagatelliserend.

Gerechtsgebouw  
Antwerpen – veel meer 
dan ‘Frietzakskes’

INTERNATIONALE DAKEN

was de aanleiding voor het uitschrijven van een internatio-
nale architectuurwedstrijd voor een nieuw, allesomvattend 
gerechtsgebouw aan de rand van de stad. Eigenlijk als een 
poortgebouw in het zuidwesten van de stad waaronder  
via de Bolivartunnel de Ring van Antwerpen de stad  
binnendringt. Die wedstrijd werd gewonnen door  
Rogers-Stirk-Harbour (in samenwerking met VK Architects en 
Arup). In 1998 ving men aan met bouwen. Op 28 maart 2006 
werd het gebouw ingehuldigd door verschillende hoog-
waardigheidsbekleders. 

HET IDEE
Het gerechtsgebouw moest acht verschillende burgerlijke 
en strafrechtbanken gaan herbergen en onderdak bieden 
aan 36 rechtszalen, talloze kantoren en kamers voor rechters 
en advocaten, een bibliotheek, een eetzaal, en een grote 
openbare zaal – de ruimte die van oudsher bekend staat als 
de ‘Salle des Pas Perdus’. Het gebouw is naast gerechtsge-
bouw ook bedoeld als poort naar de stad. De snelweg loopt 
via de Bolivartunnel onder het bouwwerk door, waardoor het 
als verbinding over de snelweg tussen het stadscentrum en 
de Schelde fungeert. De belangrijkste inspiratiebron voor het 
ontwerp zijn de Vlaamse schilderijen van schepen die langs 
de landelijke grachten varen.

HET ONTWERP
De Salle des Pas Perdus bevindt zich op het kruispunt van 
alle zes ‘vlindervleugels’, in het hart van het gebouw en 
wordt afgedekt door een opvallende, kristallijne dakstruc-
tuur te midden van de omringende, parabolische daken 
die de rechtszalen bedekken. Vanuit de Bolivarplaats komt 
men via een trap en een passende, grootse ingang binnen 
in deze centrale ruimte. Vanuit die ruimte heeft men via licht 
stijgende trappen toegang tot de rechtszalen. Op dit niveau 
van de hoorzaal wordt de Salle des Pas Perdus een reeks van 
wachtgebieden die betrekking hebben op de hoorkamers 
zelf. De zeilachtige structuren van de daken van de hoor-
zalen zijn op één vlak voorzien van glas en gericht op het 

DE AANLEIDING
De gerechtelijke diensten van Antwerpen kampten eind 
jaren negentig met een nijpend plaatsgebrek en een 
verspreide aanwezigheid in de stad. Dit plaatsgebrek en de 
wens om alle gerechtelijke diensten op één plek te hebben 

De constructieve oplossing voor de daken bestaat uit rasterbalken die 

met elke laag over de volle lengte zijn gelamineerd.

De Salle des Pas Perdus. Elke rechtszaal is voorzien van een dak dat bestaat uit vier geometrische hyperbolische parabolen.

Joep Klerx
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INTERNATIONALE DAKEN

noordwesten, waardoor het daglicht de rechtszalen en de 
openbare ruimtes daaronder kan binnenstromen zonder dat 
er sprake is van directe zonneschijn.

De kantoren zijn te vinden in drie van de zes niveaus en be-
slaan alle zes de vleugels. Deze indeling zorgt ervoor dat de 
meeste publieke functies aan de Salle des Pas Perdus grenzen, 
terwijl de meest private het verste weg zijn. De ondersteu-
nende functies bevinden zich op de laagste niveaus van  
het gebouw onder de openbare, gerechtelijke en kantoor-
ruimten. Het centrale Living Archive bevindt zich onder de 
Salle des Pas Perdus en is verbonden met de kantoorvleugels.  

De gemeenschappelijke ruimten voor het personeel, zoals de  
centrale bibliotheek en het restaurant, bevinden zich op de 
begane grond tussen de lineaire vleugels met directe toe-
gang tot de aangelegde binnenplaatsen.

Ook het klimaataspect stond hoog in het vaandel bij dit  
project. Om zo energiezuinig te kunnen functioneren,  
is ervoor gekozen om zo veel mogelijk gebruik te maken van 
natuurlijk licht en natuurlijke ventilatie. Bovendien wordt  
regenwater gerecycled. Het landschap om het gebouw 
heen is beplant om het gebouw te beschermen tegen het 
lawaai en de vervuiling van de snelweg waar het aan grenst. 
De autosnelweg is onder het Justitiepaleis doorgeleid,  
waardoor voetgangersroutes vanuit het gebouw direct de 
stad in kunnen lopen en er ruimte was voor de aanleg van 
een nieuwe tramlijn. Door deze afdekking van de snelweg  
en het aanplanten van bomen en meer groen, heeft de 
openbare ruimte voor het gerechtsgebouw een veel rust-
gevender uitstraling gekregen.

DE DAKCONSTRUCTIE
In de constructie van het Antwerpse Gerechtsgebouw is  
gebruikgemaakt van een prefab betonnen bovenbouw, 
waarboven elke rechtszaal is voorzien van een dak dat  
bestaat uit vier geometrische hyperbolische parabolen.  
De hyperbolische parabool is een dubbel gekromd opper-
vlak dat van bovenaf gezien bestaat uit een eenvoudig 
rechthoekig raster, waarvan de hoeken naar boven of  
beneden zijn getrokken om een parabolische curve te  
creëren. In de daken van de rechtszaal werden twee hyper-
bolische paraboloïden als het ware naar boven getrokken 
en over twee lagere paraboloïden gekanteld, waardoor er 
een opening tussenin ontstaat. Die opening is voorzien van 
glas, om de natuurlijke lichtinval in de rechtszalen te maxi-
maliseren. Deze lichtdaken zijn gericht op het noordwesten, 
waarbij de overkappingen zorgen voor zonwering tegen  
de hoogstaande zon. De vier dakdelen zijn ontworpen als 
afzonderlijke onderdelen en worden verder gescheiden  
door stroken daklichten.

De constructieve oplossing voor de daken bestaat uit raster-
balken die met elke laag over de volle lengte zijn gelamineerd. 

Deze opstelling werd geleidelijk aan opgebouwd door  
lange lengtes hout aan elkaar te schroeven en te verbinden 
met de omtrek van het staalwerk, waardoor de lange houten 
stroken de geometrie van de hyperbolische parabool nauw-
keurig kunnen volgen.

Het geheel van de dakstructuur werd geassembleerd in  
een grote scheepswerf die zich op enkele kilometers afstand 
van de bouwplaats bevindt. De scheepswerf werd geconfigu-  
reerd als een productielijn van afzonderlijke werkgebieden 
voor het lassen, schilderen, monteren van de houten rooster-
schalen en de dakbedekking. Gedeeltelijk voorbereide  
materialen werden aan de scheepswerf geleverd en vervol- 
gens onder dak gemonteerd op een efficiënte en georgani-
seerde manier om een eindproduct van zeer hoge kwaliteit 
te garanderen. Na de montage werd elk van de vier daksec-
ties op de duwbakken gehesen en langs de rivier getrans-
porteerd, om de reis met een brede laadvrachtwagen over 
de velden af te ronden naar de plaats waar ze werden 
gehesen en op hun plaats werden gezet.

Het duurde zo’n 7,5 jaar en kostte meer dan 250 miljoen euro 
om het reusachtige bouwwerk te vervolledigen. En met haar 
zes grote, glazen vleugels, de zesentwintig kleinere schaal-
daken en de bekroning met verschillende architectonische 
prijzen kan er best geconcludeerd worden dat het resultaat 
veel meer verdient dan de bijnaam ‘De Frietzakskes’.■

Fotoverantwoording: ontwerp Richard Rogers Partnership/VK Studio 

architects, planners and designers/Ove Arup and Partners; copyright: 
© Regie der Gebouwen 

Poort naar de stad.

Het geheel van de dakstructuur werd geassembleerd in een grote scheepswerf.

De dakdelen worden gescheiden door stroken daklichten.

GEGEVENS
• TIJDLIJN BOUW 1998 – 2006
• LOCATIE ANTWERPEN, BELGIË
• OPPERVLAKTE LOCATIE 37.000 M2

• OPPERVLAKTE GEBOUW 77.000 M2 

• OPDRACHTGEVER REGIE DER GEBOUWEN
• ARCHITECT ROGERS STIRK HARBOUR + PARTNERS
• CO-ARCHITECT VK ARCHITECTS
• BOUWKUNDIG INGENIEUR ARUP, BUREAU VAN KERCKHOVE 
• LANDSCHAPSARCHITECT WIRTZ INTERNATIONAL BV
• AANNEMER INTERBUILD / KBC / ARTESIA
• GEVEL CONSULTANT LESOS ENGINEERING
• KOSTEN  VOLGENS DE ARCHITECT €94.000.000,  

VOLGENS NIEUWSBERICHTEN  
MEER DAN €250.000.000

• AWARDS  2008 – RIBA EUROPEAN AWARD  
CHICAGO ATHANAEUM IAA 
2007 – RICS AWARDS REGENERATION  
CATEGORY: COMMENDED 
2006 – STAALBOUWPRIJS. 
2004 – CIVIC TRUST AWARD – COMMENDATION
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AaboFix omvat een zeer compleet en efficiënt assortiment 
van bevestigingsmaterialen en hulpgereedschappen voor 
vlakdaksystemen, zorgvuldig samengesteld om het bevestigen van 
dakmaterialen makkelijker en praktischer te maken. 

Ons programma bestaat uit een volledige range bevestigings-
producten voor alle ondergronden, isolaties en dakbanen: van 
schroeven, pluggen en nagels tot spuitlijmsystemen, kitten 
en gereedschappen. De focus ligt daarbij op eenvoud: multi-
inzetbare producten, doordachte systemen en zeer praktische 
verpakkingseenheden nemen onnodig werk uit handen. 

Vanuit ons centrale magazijn in Eindhoven worden de producten 
verpakt en door het hele land gedistribueerd. Ook produceren 
wij daar ter plekke onze eigen drukverdeelplaten. Daardoor is het 
mogelijk dat we bevestigers, drukverdeelplaatjes, voorgemonteerde 
tules en andere benodigdheden in aantallen afgemeten op het 
project kunnen leveren. Zo kunnen we makkelijk inspelen op de 
wensen van onze klanten en krijgen zij altijd de juiste bevestigers. 
Niet meer en niet minder.

Maak kennis met AaboFix
De basis in bevestiging.

Het assortiment omvat o.a.:
• Een ruim assortiment bevestigers voor in 

stalen, betonnen en houten ondergronden
• (Voorgemonteerde) tules en slagpluggen
• Bevestigers voor shingles, daktrim,  

Trespa en Plastisol
• Uitgebreid assortiment lijmen en kitten
• Drukverdeelplaatjes uit onze eigen stanserij
• Gereedschap en hulpproducten waaronder 

lijmpistolen, aandrukrollers, kitpistolen, 
boren, schroefbits en powertools.

Bekijk het gehele assortiment in de 
nieuwe AaboFix Productcatalogus!

AABOFIX
De basis in bevestiging.

www.aabofix.nl

Áltijd de juiste 
bevestigers.

Álles voor het dak. www.aabo.nl

Aabo Trading Almere B.V.
T:088-9965535, alme@aabo.nl
Aabo Trading Amsterdam B.V.
T:088-9965545, amst@aabo.nl
Aabo Trading Arnhem B.V.
T:088-9965580, arnh@aabo.nl
Aabo Trading Beverwijk B.V.
T:088-9965550, beve@aabo.nl

Aabo Trading Breda B.V.
T:088-9965590, bred@aabo.nl
Aabo Trading Cuijk B.V.
T:088-9965525, cuij@aabo.nl
Aabo Trading Den Haag B.V.
T:088-9965605, haag@aabo.nl
Aabo Trading Deventer B.V.
T:088-9965560, deve@aabo.nl

Aabo Trading Drachten B.V.
T:088-9965505, drac@aabo.nl
Aabo Trading Eindhoven B.V.
T:088-9965530, eind@aabo.nl
Aabo Trading Geleen B.V.
T:088-9965620, gele@aabo.nl
Aabo Trading Haarlem B.V.
T:088-9965610, haar@aabo.nl

Aabo Trading Maastricht B.V.
T:088-9965585, maas@aabo.nl
Aabo Trading Nijmegen B.V.
T:088-9965520, nijm@aabo.nl
Aabo Trading Roermond B.V.
T:088-9965595, roer@aabo.nl
Aabo Trading Tilburg B.V.
T:088-9965575, tilb@aabo.nl

Aabo Trading Utrecht B.V.
T:088-9965515, utre@aabo.nl
Aabo Trading Zoetermeer B.V.
T:088-9965510, zoet@aabo.nl
Aabo Trading Zwijndrecht B.V.
T:088-9965540, zwij@aabo.nl
Aabo Trading Zwolle B.V.
T:088-9965565, zwol@aabo.nl

‘ Een goede werkhouding’ voor  
een duurzame en vitale toekomst

Peter van Houtum (directeur Gebr. Janssen bv, Beugen)

Vitaliteit draait niet alleen om het bestrijden en voorkomen 
van ziekte en uitval, maar ook om het bevorderen van 
welzijn, employability (optimale inzetbaarheid van mensen, 
waardoor zij in staat zijn werk te krijgen en te behouden) en 
gezondheid. Vitaliteitsmanagement gaat om het versterken 
van mensen en de organisatie. Dit levert diverse voordelen 
op, zoals: hogere medewerkerstevredenheid, minder uitval en 
minder verzuim, hogere productiviteit, efficiënter werken en 
hogere klanttevredenheid.

Dakdekkers- en installatiebedrijf Gebr. Janssen uit het  
Brabantse Beugen is met deze materie aan de slag gegaan. 
De vele stapjes die op dit gebied worden gezet, maken 
samen een flinke stap. Eén van deze stapjes is een goede 
werkhouding. 

Niet alleen tonen diverse onderzoeken aan dat veel mensen 
last hebben van klachten aan het bewegingsapparaat,  
ook hoor je dit veel om je heen.  Volandis geeft aan dat  
gemiddeld bijna 30% van de werknemers in de bouw 
regelmatig rugklachten heeft. Ook andere bouwberoepen 
hebben significant meer klachten dan de gemiddelde 
bouwvakker. 

Niet alleen de bouwvakkers hebben het zwaar te verduren. 
Ook de mensen met een zittend beroep hebben relatief veel 
rugklachten. Dit blijkt ook uit onze PMO/PAGO-onderzoeken. 
Op bedrijfsniveau hebben wij inzicht in de uitslagen van 
deze onderzoeken. Deze tonen rugklachten aan bij zowel  
de bouwvakkers alsook bij de kantoormensen.  
De fysiotherapeuten hebben het er maar druk mee. 

Veel mensen werken in een verkeerde houding. Dit kan  
onbewust zijn, maar het kan ook zijn dat ze het wel weten, 
maar denken dat het met een avondje op de bank liggen 
wel opgelost is. Helaas!

VITALITEITSMANAGEMENT

Vitale, fitte, gezonde en gemotiveerde mensen in  

en om het bedrijf - en balans in het leven: dat zijn  

de uitgangspunten van het vitaliteitsmanagement-

programma ‘Vitaal met je VAK bezig zijn’.

Om verschillende gezond-
heidsklachten op het werk 
te voorkomen is een goede 
werkhouding erg belangrijk. 
Wanneer je niet rechtop zit of 
gedraaid gebogen tilt of kracht zet, kunnen er bijvoorbeeld 
rugklachten optreden. En hier kun je je leven lang flink last 
van hebben.

Mensen moeten op zichzelf letten. Het is immers hun eigen 
rug, en daar hebben ze er maar één van. Maar de werkgever 
heeft wel de plicht om goed voorlichting te geven en te faci-
literen in hulpmiddelen. Denk hierbij aan een goed verstel-
bare hoog-laag bureau, een printer buiten handbereik zetten 
zodat er opgestaan moet worden, een goede instelbare 
bureaustoel, maar ook lunchwandelen. Op de bouw kunnen 
we meer samen tillen, een in hoogte verstelbare werkbank, 
minder zware zakken en dakrollen, en ga zo maar door. 

Voorbeelden te over, maar je moet ze wel willen zien.  
Laatst heeft een kantoormedewerker zich gemeld met rug-
klachten. Zijn specifieke vraag was of hij wel goed zat.  
De fysiotherapeut had hem hierop geattendeerd.  
Daarop hebben wij als werkgever de fysiotherapeut uitge-
nodigd om de werkplek te beoordelen van deze persoon.  
Zijn bureaustoel werd op de juiste wijze ingesteld en er werd 
een nieuw in hoogte verstelbaar bureau aangeschaft. 

Een goede werkhouding is één van de vele stapjes.  
En bedenk: vele kleine stapjes zijn één grote stap op weg 
naar een mooie duurzame vitale toekomst. ■



Steeds meer gemeenten, provincies en waterschappen zien de meerwaarde 

van een groendak en verstrekken daarvoor subsidies. En wie hiervoor in  

aanmerking wil komen, moet dan wel aan kwaliteitseisen voldoen. Om het 

maximale uit een groendak te halen, zijn vakkundige aanleg en specialistisch 

onderhoud echte basisvoorwaarden. Al meer dan 10 jaar is Groenkeur actief 

in het ondersteunen van kwaliteit voor de aanleg en het onderhoud van  

groene daken en gevels. In die periode hebben we naast de eerste sedum 

daken ook echte tuinen zien ontstaan met struiken, volwaardige bomen en  

recreatieve voorzieningen. Kijk maar eens naar de Trudo-toren in Eindhoven 

die nu aangeplant wordt. Of Wonderwoods, dat in Utrecht gaat verrijzen.  

Maar ook de wereldberoemde bushokjes horen bij dit specialisme. 

Lang genieten  
van een groendak

instelling. Als deze groen licht geeft door een Groenkeur-
certificaat af te geven, dan weten opdrachtgevers dat zij hun  
opdrachten in vertrouwde handen geven. Daarnaast laat 
Groenkeur jaarlijks een aantal projecten van gecertificeerde 
bedrijven onaangekondigd controleren. Zo weet u als 
opdrachtgever of subsidieverstrekker dat u maximaal kan 
blijven genieten van de groene oases.

KENNIS OP PEIL
Een goed georganiseerd bedrijf is een goed begin; vakkundig 
opgeleid personeel is een ander aspect. Voor vakmensen 
die zich na hun groenopleiding willen onderscheiden,  
biedt Groenkeur verschillende dak- en gevelopleidingen.  
Om de kennis op peil te houden volgen deze vakmensen 
iedere twee jaar aanvullende kennisbijeenkomsten of 
opleidingen. Recent is daar ‘Veilig werken op hoogte’ aan 
toegevoegd. U wilt geen ongelukken bij de aanleg van uw 
groene dak of gevel.

MEER DAN EEN DAK
Wanneer je kijkt naar de positieve kanten dan gun je ieder 
pand in Nederland toch een vakkundig aangelegd en onder- 
houden multifunctioneel groendak. Naast de praktische 
invulling is een groendak ook nog eens een mooie manier 
om een bijdrage te leveren aan de biodiversiteit. ■

DUURZAME KWALITEIT
Onze Groenkeur-ondernemers met het certificaat Dak- en 
Gevelbegroening zijn specialisten op het gebied van ont-
werp, aanleg en onderhoud van groene daken en gevels. 
Zij beschikken over de juiste kennis en ervaring. Om aan de 
hoge standaard te blijven voldoen, wordt het bedrijf jaarlijks 
getoetst. Dit gebeurt door een onafhankelijke certificerende 

Wie kiest voor duurzame kwaliteit in het groen,  
kiest voor een aannemer met Groenkeur.

Groenkeur het enige onafhankelijke keurmerk  
voor grip op groen in Nederland!

Grip op vakmanschap en 
veiligheid op het groendak 

Stichting Groenkeur 

info@groenkeur.nl

www.groenkeur.nl

      @groenkeur
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Duurzame kwaliteit is een belangrijk criterium  
bij aanbestedingen en subsidieverlening. 

GROENKEUR-BEDRIJFSCERTIFICATEN
•  GROENVOORZIENING
•  BOOMVERZORGING
•  DAK- EN GEVELBEGROENING
• KLEURKEUR

GROENKEUR-PRODUCTCERTIFICAAT
•  DUURZAME BOOMKWEKERIJPRODUCTEN

GROENKEUR-PERSOONSCERTIFICATEN
•  MEDEWERKER DAK- EN GEVELBEGROENING ONDERHOUD
•  MEDEWERKER DAK- EN GEVELBEGROENING AANLEG
•  VOORMAN/UITVOERDER DAK- EN GEVELBEGROENING
•  VEILIG WERKEN OP HOOGTE 

WWW.GROENKEUR.NL

Foto: Aanleg Depot Museum Boymans Van Beuningen, © Norbert Waalboer Fotografie Foto: Artist Impression Katendrecht in Rotterdam, Binder Groenprojecten



Lange Linden 32
5433 NC Katwijk

T  088-9965680 
F  024-6782495

info@aabogreentech.nl
www.aabogreentech.nl

Verwarm elke ruimte energiezuinig en onderhoudsarm op een 
duurzame en kostenbesparende manier met warmte die aanvoelt als 
de zon. Het enige dat u nodig heeft is een stopcontact! 

Infraroodverwarming biedt het ultieme thermische comfort.  
De onzichtbare straling verwarmt namelijk heel efficiënt niet de lucht, maar 
de  objecten in haar omgeving. Een aangename warmte die aanvoelt alsof 
u buiten in de zon zit is het resultaat. In stijlvolle verwarmingspanelen voor 
binnenshuis of krachtige warmtestralers voor buitenshuis en industrie: 
voor elke situatie hebben wij talloze infrarood verwarmingssystemen 
beschikbaar.

Infraroodverwarming is in elke ruimte te plaatsen als hoofd- of 
bijverwarming. De talloze kleuren en afwerkingen geven oneindige 
mogelijkheden voor afstemming op elke ruimte. Door gebruik te maken 
van slimme thermostaten of zelfs complete domotica-systemen is het 
mogelijk voor elke situatie een optimaal systeem te realiseren. Stijlvol, 
verantwoord én goedkoper dan traditionele verwarming! 

... met infraroodverwarming!

Verantwoord 
én goedkoper 
verwarmen...

Dakspecialisten op internet

www.vebidak.nl

www.eurofast.nl

www.flowlight.nl

www.firestonebpe.nl

Vakgroothandel in dakmaterialen

WWW.DAKNED.NL

Experts in 
dak- en gevelgroen

www.idverde.nl

www.aabo.nl

AABOSAFE
Zorgeloos werken op hoogte.

AABOZINK

AABOFIX
De basis in bevestiging.

www.aabo�x.nl

DakInspectie DakInspectie DakInspectie
AdviesBuro

AABOTOOLS
Gereedschap voor professionals.

www.aabotools.nl

www.leister.shop

www.leister.shop
www.provatherm.nl

Rhenofol PVC, Rhepanol PIB, Polyfin FPO www.qualityroofingsystems.nl
www.continu-isolatie.nl

www.oudemaas.nl

Bevestigingssystemen voor Dak en Gevel
Gereedschappen

PBM en Valbeveiliging
Onderhoud en Reiniging

Dak- en installatietechniek

Kwaliteit in dak-, lood- en zinkwerken

www.daktechniekholland.nl 0184 499 266

www.sealeco.nl

· Valbeveiliging en PBM's
· Redding- & Evacuatiemiddelen
· Kooiladders & Hekwerken

 www.eyecatchersafety.com

www.bitasco.nl

www.reflexy.org

www.cpe.nl

www.oudemaas.nl

Bevestigingssystemen voor Dak en Gevel
Gereedschappen

PBM en Valbeveiliging
Onderhoud en Reiniging

www.ibsconsultants.nl/dakconsult

D É  D A K B E G R O E N E R

DakConsult

www.optigroen.nl

Valbeveiliging & PBM
W W W. H U T T E R . N L

www.begroeningstechniek.nl

Joru Begroeningstechniek BV

Dak & Gevelbegroening 
met systeem
In & Outdoor

UW WEBSITE 
OOK HIER?

Bel:072 5400335

UW WEBSITE 
OOK HIER?

Bel:072 5400335

UW WEBSITE 
OOK HIER?

Bel:072 5400335

www.euroaluminium.nl

UW WEBSITE 
OOK HIER?

Bel:072 5400335
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Op 10 december, net voor de tweede lockdown, zijn met een kraan  

vier bomen op het dak gehesen van horecapaviljoen DeDAKKAS in  

Haarlem. De bomen kunnen wel acht meter hoog worden, maar hebben 

geen wortels en hangen in een lichtgewicht constructie. Met een beperkt 

grondpakket wegen de bomen inclusief constructie een fractie van een 

boom die afhankelijk is van de bodem. 

Bomen op een  
parkeergarage

EERSTE AANZET VOOR DUINLANDSCHAP

Bewatering komt uit een bassin onder het  
verhoogde terras dat gevuld wordt met  
hemelwater; sensoren in de kluit meten de 
vochtigheid en sturen de watertoevoer aan. 

PANORAMA
De DAKKAS is een glazen horecapaviljoen 
dat in 2018 is gebouwd op het dak van 
parkeergarage de Kamp in het centrum van 
Haarlem. De initiatiefnemers, Dennis de Waart en Jeroen Spek,  
kregen het idee toen ze boven op de “lelijke betonnen kolos” 
in hartje Haarlem stonden en het prachtige panorama ont-
dekten dat vanaf het dak te bewonderen is. Via onder meer 
een crowdfundingsactie en een lange aanloopperiode is 
het uiteindelijk gelukt de locatie om te toveren tot horeca-
paviljoen. De bomenactie past helemaal in het karakter van 
De DAKKAS, waar alles – van afval tot energie – in het teken 
staat van duurzaamheid. 

DUINLANDSCHAP
Uiteindelijk moet op het dak van parkeergarage De Kamp, 
naast het paviljoen, een stadspark van 800 m2 komen in  
de vorm van een duinlandschap. Een binnenstedelijk natuur-
gebiedje met een eigen ecosysteem. En met volwassen 
bomen die voor koelte en schaduw zorgen. Deze vier bomen 
zijn de eerste stap die het resultaat is van een samenwerking 
tussen The Urban Jungle Project, de Gemeente Haarlem,  
de Rabobank Haarlem en eigenaren van DeDAKKAS. ■

Het bedenksel komt van The Urban Jungle Project, dat door 
daken te beplanten het klimaat in steden wil verbeteren: 
groene daken zorgen voor een waterbuffer, de opname van 
fijnstof en ze verhogen de biodiversiteit.  
“Op een warme dag in Haarlem kan het zo vijf graden  
warmer zijn op de Grote Markt dan in de Haarlemmerhout”, 
stelt Maarten Grasveld van The Urban Jungle Project.  
“De beperkte biodiversiteit in steden leidt tot klimaatproble-
men. Dat uit zich in oververhitting tijdens warme periodes, 
overstromingen in natte periodes en een verslechtering 
van de luchtkwaliteit. De natuur is de oplossing. Er ligt een 
enorme potentie in het vergroenen van daken in steden.”

LICHTGEWICHT
Stef Janssen van The Urban Jungle Project: “We moeten de 
natuur laten trouwen met techniek, om te kunnen vergroenen 
op plekken waar dit normaal niet kan. Zo realiseren we de 
jungle in de stad”. Zijn innovatie is een echte boom maar in 
een lichtgewicht constructie. De 450 kilo wegende opstelling 
is daarmee geschikt voor plaatsing op plekken en gebouwen 
die daar niet voor ontworpen zijn. Voor De DAKKAS zijn een 
Spaanse aak (Acer Campestre), een berk, een els en een 
christusdoorn op het dak geplaatst. 

BEWEGELIJK
De bomen zijn met een compact wortelpakket en substraat 
verpakt in geotextiel. Elke kluit staat bewegelijk in een modu-
laire, demontabele stalen constructie die via een cradle 
op het terras is verankerd. Die bewegelijkheid zorgt dat de 
bomen de hoge windbelasting aankunnen.  Takelklus richting terras met panoramisch uitzicht.

Boom met wortels in staalconstructie.

Berk + constructie verzonken in het terras..

Tevreden team en opdrachtgevers.
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VOOR EEN VESTIGING IN DE BUURT, KIJ K OP: WWW.ZINKUNIE.NL/VESTIGINGEN

VESTIS aluminium
WAAR DESIGN & 
DUURZAAMHEID 
SAMENKOMT

KEN JE VESTIS NOG NIET?  
Vraag dan de gratis VESTIS kleurenwaaier aan via: 
shop.zinkunie.nl/kleurenwaaier

NIEUW!
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top epdm
www.altena-dak.nl

Éénlaags dakbedekking
UV-bestendig

Levensduur ca 50 jaar 
Eenvoudig te leggen

Geëxtrudeerde EPDM

KAMPEN - ZWAAG - WOERDEN - APELDOORN  - VARSSEVELD - HENGELO - ZWIJNDRECHT
ONZE VESTIGINGEN:
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NIEUWSLIJN

VOORKOM BRAND DOOR VLAMBOOGVORMING ACHTER ZONNEPANELEN 
Met de FireRaptor van IMO introduceert Conduct Technical Solutions de oplossing  
voor snelle uitschakeling van zonnepanelen bij brand of andere noodsituaties.  
De beproefde FireRaptor schakelt de gevaarlijke DC-spanning af bij de bron in het  
geval van vlamboogvorming en biedt maximale veiligheid voor brandbestrijders of PV-inspecteurs. 
Door indrukken van de op afstand (bijvoorbeeld bij de hoofdingang) geplaatste nooddrukknop  
of wanneer de externe AC-stroomtoevoer wordt onderbroken, schakelt het gehele DC-circuit bij de 
bron af. Als extra veiligheid in het geval van installatiekritische omgevingen, zoals residentiële  
indak systemen, schakelt de FireRaptor de PV-installatie automatisch uit als de ingebouwde  
sensor een temperatuurstijging detecteert boven 85°C. De eenvoudig te installeren FireRaptor  
is uitgevoerd met originele Stäubli MC4-connectorenen en geschikt voor zowel nieuwe als  
bestaande installaties. www.conduct.nl/fireraptor

LAATSTE DAKCURSUS PLATTE DAKEN 
Aan de laatste zevendaagse Dakcursus van 2020 werd door achttien 
personen deelgenomen, het maximum toelaatbare aantal conform de  
RIVM-richtlijnen. Allen namen deel aan het examen, van hen behaalden 
vijftien cursisten direct het diploma, een slagingspercentage van 83%.  
De hoogste examencijfers werden behaald door Boris Dekker van Boko 
Dakbedekkers en Eibert Stufken van Rodasta. Zij ontvingen beiden een 
mooie sculptuur van De Dakconnaisseur. Eervolle vermeldingen waren er  
voor Bart van der Kooij van Bijlbouw en Roel Kuijten van DakAccent  
Nederland. De cursus werd gemiddeld met een hoge 8,6 gewaardeerd. 
De eerstvolgende Dakcursus start op 9 februari. Hiervoor kunnen nog deel-
nemers geplaatst worden. De cursus is vooral bedoeld voor nieuwe instro-
mers en doorstromers in de dakbedekkingsbranche en voor medewerkers 

van corporaties, gemeenten en 
aannemers die in relatief korte tijd 
veel kennis willen vergaren over  
alle facetten van het platte dak. 
Meer informatie over deze en ande-
re cursussen kunt u terugvinden op 
onze site www.bdaopleidingen.eu. 

HOFPLEINLIJN WORDT 2 KM LANG DAKPARK 
Waar decennia geleden de Hofpleinlijn door Rotterdam reed moet over 
enkele jaren het Hofbogenpark liggen. Met een lengte van twee kilometer 
en een breedte van slechts zes meter moet het voormalige spoortracé  
het langste en smalste dakpark van Nederland worden. De Urbanisten 
mogen van de gemeente en de Dudok Groep in samenwerking met  
DS Landschapsarchitecten en De Dakdokters een wchetsontwerp maken.  
Het twee kilometer lange en zes meter brede park moet een klimaatadap-
tieve buitenruimte worden voor mensen, flora en fauna.

agenda
SOLAR SOLUTIONS INTERNATIONAL
Solar Solutions International is de grootste vak- 
beurs voor zonne-energie in Noordwest-Europa.  
De beurs belooft meer dan 500 innovaties  
en 100 praktische seminars over de nieuwste 
ontwikkelingen rondom energieopslag,  
slimme producten, en een steeds breder  
aanbod aan zonnepanelen.
10 t/m 12 mei Brabanthallen in Den Bosch

RENOVATIE VAKBEURS
Vakbeurs Renovatie is het event over het effi-
ciënt en omgevingsvriendelijk verbeteren van 
bestaande woningen & utiliteitsgebouwen en 
vindt plaats in de Brabanthallen, Den Bosch. 
18 – 20 mei 2021.

OPTIGRÜN WEBINARS 
Voor architecten, ontwikkelaars, bouwers, dakdekkers en dakhoveniers organiseert de Optigrün Benelux Academie 2021  
een serie webinars over een scala aan onderwerpen.  

De komende maanden zijn dat:
•  Gaat dat wel samen, groen en zonnepanelen? 

11 februari 14-15.30 uur 
•  Retentiedaken, infiltratie of hergebruik van water. 

25 februari 14-15.30 uur 
•  Faalkansen bij details, overgang en afwerking 

18 maart 14-15.30 uur
•  Skygard balustrade systeem en Optisafe valbeveiliging 

15 april 14.15.30 uur 

NIEUWE WEBSITE MDG-NET
De transformatie van MDG-NET van een traditionele branche-
vereniging naar een moderne netwerkverenging heeft de 
branche veel goeds gedaan. Bedrijven openen steeds vaker hun 
deuren voor branchegenoten, kleinere bedrijven treden vaker  
op de voorgrond en wederzijdse kennisoverdracht draagt bij aan 
het verder uitbouwen van MDG-NET als sterke netwerkorganisatie.  
Om die reden kon ook een vernieuwing van de website niet uitblij-
ven. “De focus ligt nu meer op het belang van netwerken en de 
vernieuwde Europese kwaliteitsrichtlijnen”, aldus Cynthia Meijer, 
verenigingsmanager van de Vereniging Toeleveranciers Metalen 

Dak- en Gevelmaterialen (MDG). Zo wordt het aantal ledenbijeenkomsten uitgebreid om kennisdeling 
tussen leden onderling te bevorderen. Bovendien blijft het bezoeken van nieuwswaardige, inspirerende 

en interessante locaties onderdeel van de bijeenkomsten. Naast netwerken krijgen de kwaliteitsrichtlijnen ook de nodige aandacht op de 
nieuwe website. De doelstelling van de vereniging is tenslotte het behartigen van de collectieve en branchespecifieke belangen van haar 
leden, en dat kan niet zonder duidelijkheid te verschaffen over de ‘Kwaliteitsrichtlijn Metalen Gevels- en Daken’. “De website ondersteunt de 
nieuwe koers die MDG-NET is ingeslagen, die van een moderne netwerkverenging. Leden worden voortaan gefaciliteerd met een actuele 
agenda, nieuws, relevante publicaties in vakbladen, een fotoboek dat terugblikt op interessante ledenbijeenkomsten. Daarnaast publiceren 
we vier keer per jaar een branchespecifieke, digitale nieuwsbrief”, zegt Meijer. 
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BRANDWEREND DAKLICHT
Voor situaties waar geen doorslag via de lichtstraat naar een 
ander brandcompartiment mag plaatsvinden heft Vlakke 
Lichtkoepel een speciaal 60 minuten brandwerend daklicht 
ontwikkeld en onafhankelijk laten testen bij een gecertificeerd 
brandlaboratorium (Peutz).  
Het Brandwerend Daklicht is verkrijgbaar in vele maatvoe ringen  
en wordt prefab geleverd inclusief opstand. Er zijn twee verschillende 
classificaties mogelijk: RE (integriteit en vlamdoorslag) en REI (integriteit,  
vlamdoorslag en thermische isolatie).  
Beide zijn 60 minuten brandwerend, de REI houdt niet alleen de brand in het 
 brandcompartiment, maar ook de stralingswarmte aan de buitenkant beperkt en  
is inzetbaar wanneer er een vluchtroute langs de buitenzijde van het daklicht loopt. 

www.vlakkelichtkoepel.nl. 



Wilt u meer weten: www.resitrix.nl

Unieke EPDM dakbanen
voor iedere toepassing op het platte dak

ONTDEK 
DE NIEUWSTE 
GENERATIE 
LICHTKOEPELS ...

... iWindow vlakke koepel met een strak, 
 eigentijds design
Voor een uitstekende isolatie en een strakke look zorgt de nieuwe Skylux iWindow2™. Deze vlakke 
lichtkoepel is superisolerend (Ug-waarde van 1,0 W/m2K) dankzij het compacte en isolerende 
pvc-raam en het dubbelwandige en erg isolerende veiligheidsglas HR++.

• Grote hoeveelheid daglicht in huis. Zelfs een formaat van 1 op 3 meter
• Tot 40 % meer lichtinval t.o.v. andere merken voor dezelfde dakopening
• Geluidsdempend 39 dB
• Inbraakwerend

www.skylux.be

elektrische binnenzonwering geïntegreerde ledverlichting vaste buitenzonwering

adv roofs NL Skylux iWindow2 2020.indd   1adv roofs NL Skylux iWindow2 2020.indd   1 17/11/2020   15:4017/11/2020   15:40



Op zoek naar hoogwaardige PIR-isolatieplaten voor uw 
platdakproject? Firestone RESISTA-isolatie kan gebruikt 
worden op mechanisch bevestigde, volledig verlijmde  
en geballaste daksystemen (nieuwbouw en renovatie).

Kies voor een langdurige superieure prestatie,  
kies Firestone RESISTA.

Voor meer informatie,
surf naar www.firestone-isolatie.nl

FIRESTONE RESISTA PIR ISOLATIE
PLAT DAK

VERDEELD DOOR : WWW.MAWIPEX.NL

Firestone Resista 230 x 300 v2.indd   1 16/05/2019   21:15

Volgende maand in Roofs:

Altrex bv www.altrex.com

All-up www.all-up.nl 

Bitasco www.bitasco.nl

Eurofast www.eurofast.nl

Wecal www.wecal.nl

Aabo Trading bv www.aabo.nl

Stichting Groenkeur www.groenkeur.nl

Aabo Greentech bv www.aabogreentech.nl

Altena Dakspecialiteiten www.altena-dak.nl

Zinkunie www.zinkunie.nl

Carlisle Construction Materials www.ccm-europe.com

Skylux www.skylux.be 

Mawipex Handelsmaatschappij bv www.mawipex.nl

BMI Group www.bmigroup.com 

IKO nl.iko.com 

Anjo www.anjo.nl

idverde www.idverde.nl

Actiondak www.actiondak.nl

Dakned www.dakned.nl

Brouwers Zink www.brouwerszink.nl

Coninko www.coninko.nl

BDA Opleidingen www.bdaopleidingen.nl

Wiro Dakwerken bv www.wirodakwerken.nl

Dejond www.dejond.com

Aabo Trading bv www.aabo.nl

Aabo Safe bv www.aabosafe.nl

Roof Safety Systems www.rss-roof.com

Daksafe www.daksafe.nl

44

45

54

55

60

62

65

68

69

72

73

75

76

2

10

11

14

15

19

20

30

31

38

39

44

Adverteerdersoverzicht

De redactie nodigt de markt uit bij te dragen. Mail uw thema’s, productnieuws en projectinformatie naar de redactie: 
tjerk@lumail.nl. Telefonisch kan ook: 06-41702548.

SPECIAL
Recycling en circulariteit

INTERNATIONALE DAKEN
Kunsthaus Graz

AAN TAFEL MET…
Gerben Bijker, directeur Roof2Roof en Roof2Road

DAK VAN HET JAAR
Parkeergarage Leidsche Rijn Centrum

De volgende Roofs verschijnt op 2 februari 2021
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Daken bieden eindeloos veel mogelijkheden. BMI Group – in de Benelux
vertegenwoordigd door Monier en Icopal – helpt u graag om die tot in detail
te ontdekken. Met onze dakbedekkingssystemen en bouwmaterialen levert
u voor elk dak, plat of hellend, de beste kwaliteit. Een dak waarop uw klant
langdurig en zorgeloos kan vertrouwen. BMI ontwerpt en produceert alle
producten zelf. Daarbij bundelt de groep de krachten op het gebied van
innovatie en duurzaamheid. Op die manier worden alle onderdelen om tot
een goed werkend dak te komen perfect op elkaar afgestemd. Samen
werken we aan uw succes. Want als u succes heeft, hebben wij dat ook!

bmigroup.com/nl

It’s never just a roof.


