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VOOR ELK DAK EEN OPLOSSING

Lente
Zaterdag 20 maart is de meteorologische lente begonnen.
Dit is de tijd van het jaar dat de natuur zichzelf vernieuwt,
opnieuw ontwaakt en de vogels weer gaan fluiten op de
takken van fris groene planten en bomen. Onwillekeurig kan
ik me niet aan het beeld onttrekken dat ik vurig hoop dat
we deze keer niet alleen de donkere winter achter ons laten,
maar ook de huidige omstandigheden. Dat niet alleen de
natuur, maar ook onze maatschappij zich weer kan richten
op een meer florissante manier van leven.
Wat we in elk geval kunnen constateren is dat het afgelopen
jaar de aandacht voor onze natuurlijke leefomgeving – welis
waar uit nood geboren – bij velen van ons stevig is toegeno
men. Parken en natuurgebieden worden druk bezocht om
te sporten, te wandelen, te ontmoeten op afstand en het
gevoel van vrijheid te vieren binnen de beperkingen die
gelden. Maar ook in de directe woonomgeving stijgt de
aandacht voor de kwaliteit van de natuurlijke leefomgeving.
Eind maart werd bekend dat 2020 een recordjaar was voor
de tuinbranche, met een omzet die ongeveer 20% hoger lag
dan die van 2019. Alleen de fietsenwinkels en bouwmarkten
hadden een sterkere omzetstijging. Ook worden groene
daken, het thema van deze editie, steeds meer mainstream.
Waar ik tien jaar geleden nog regelmatig moest uitleggen
wat een groen dak was, wordt tegenwoordig veelal enthou
siast geknikt uit blijk van herkenning. Ter indicatie, het aantal
webshops waar dakbegroeiingssystemen worden verkocht
neemt zienderogen toe.
De beleving van groen is belangrijk voor mensen.
Groen stimuleert concentratie en creativiteit. Het bevordert
de cognitieve en emotionele ontwikkeling bij kinderen.
Groen vermindert stress en kan medicijngebruik verminderen.
Er is in feite een hele lijst aan fysieke en mentale gezond
heidsaspecten waar groen een positief effect op heeft.
Waarbij soms alleen al het kijken naar groen dat positieve
effect teweeg brengt. Het is dus niet gek dat we meer groen
dichter in de buurt willen hebben. En dat is precies waar een
daktuin in de stad uitkomst kan bieden. Het biedt de moge
lijkheid om, zelfs wanneer je geen tuin hebt, toch dat beetje
natuur in de stad te kunnen beleven.

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.

COLUMN

Een daktuin kan gezien worden als een levend schilderij
in de stad met een rijk kleurenpalet dat met de seizoenen
mee verandert. Bloeiende planten in de lente geven een
rijk gradiënt aan kleuren en texturen. De zomer biedt vele
tinten groen met verschillende bladvormen en hier en daar
een accent. De herfstverkleuring brengt een overdaad aan
warme kleuren als rood, oranje en geel. In de winter verliezen
veel planten hun blad en kleur waardoor er tot de lente
vooral veel variaties bruin te zien zijn. De sedums van een
extensief dak kleuren in de winter rood waarna ze in het voor
jaar weer meer kleuren terug krijgen. Ieder seizoen brengt
zijn eigen sfeer met zich mee.
Wat mensen motiveert om tijd door te brengen in de nabij
heid van groen is in zeker opzicht terug te brengen tot het
hebben van een fijn gevoel. Dat klinkt wellicht wat onbenullig,
maar het gedrag van mensen in de huidige situatie bewijst
dat het hebben van dat fijne gevoel van grote waarde is.
En daarnaast zijn er natuurlijk nog alle andere voordelen
van een groene leefomgeving ten behoeve van aspecten
als klimaatadaptatie en biodiversiteit in de stad. Laten we
dus met elkaar van het momentum gebruik maken wat in
gang is gezet om te werken aan een groene, gezonde leef
omgeving. Laten we de mogelijkheden om van deze lente
ten volle benutten!

Albert Jan Kerssen

nl.iko.com - www.iko-insulations.com
Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

DAKBEDEKKING I VLOEIBARE WATERDICHTING I ISOLATIE

Roofs

3

DEZE MAAND IN ROOFS

3	COLUMN
Lente

6

6	DAK VAN HET JAAR
Eetbare daktuin voor mens en dier bij Rabobank Utrecht
12	VERSLAG WEBINAR INSTALLQ
Installatie van zonnesystemen tot in de meterkast
15	DE TWEEDE DINSDAG VAN SEPTEMBER:
Dag van de Dakdekker
17	ADRI FRIJTERS: VEILIG EN GEZOND WERKEN
PV-panelen plaatsen lastiger dan het lijkt

62

18	EXPERIMENTENDAK
Rotterdam zoekt pioniers voor de ‘gouden combinaties’

77

23	THEO TALKS
No problemo?
26	DAK KINDCENTRUM BERKELWIJK IN LEUSDEN
Eenvoudig en doeltreffend

ADVERTEERDERSINDEX

18

Special Groendaken en waterberging
32	
POLITIEKE BAROMETER
Kiest Nederland voor multifunctionele daken?
36	
AAN TAFEL MET… CORNE V GENDEREN
“Elk gebouw verdient een groendak”
40	
POLDERDAKEN MAKEN SLIM GEBRUIK VAN REGENWATER
Wateropvang in kratten in combinatie met een dakstuw
44	
ERIK ENDE ANDEREN
Groendaken worden volwassen
48	
PROJECT
7.500 m2 drainagevloer voor Terraced Tower in Rotterdam
52	
MANIFEST BOUWEN VOOR NATUUR
Verplicht rekening houden met dieren, groen en klimaat
54	
SOLARGROENDAK
Groen en blauw gaan uitstekend samen

58	
PRODUCT
ZinCo: Urban Climate Roof

66	
GROENDAK XS
Tiny House in Zeeland

4

Roofs

84

70	
DAKTUINEN:
Hoe om te gaan met (druk) belastingen
74	
NIEUWSLIJN SPECIAL GROENDAKEN
EN WATERBERGING

Roofs

77	DAKDEKKER IN WOORD EN BEELD
Jan de Vries van Boko

HÉT VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE

78	JURIDISCHE ZAKEN
Mijn factuur wordt niet betaald, wat nu?

NR.4 - APRIL 2021

81	VITALITEITSMANAGEMENT
‘De Verzuimwegwijzer’
83	NIEUWBOUW SEALECO KAN BEGINNEN
Verhuizing eind 2021
84	INTERNATIONALE DAKEN
The Twist: verdraaid mooi

EXPERIMENTENDAK ZOEKT PIONIERS
HOE OM TE GAAN MET (DRUK)BELASTINGEN IN DAKTUINEN
SPECIAL GROENDAKEN EN WATERBERGING

91	PRODUCTNIEUWS
Soprasafe: maximale veiligheid tegen minimale kosten
94	NIEUWSLIJN
Nieuws voor en door de dakenbranche
98	VOLGENDE MAAND IN ROOFS

FOTO OP DE VOORPLAAT
Wecal, schematische voorstelling groendak
met wortelwerende bitumen van Polybond.

Aabo Trading bv

www.aabogreentech.nl
www.aabo.nl

Actiondak

76

All-up

www.all-up.nl

24

Altrex

www.altrex.com

24

Anjo

92

Artilan bv

22

BDA Opleidingen

28

Bitasco
BMI Group

www.actiondak.nl

www.anjo.nl
www.artilan.nl
www.bdaopleidingen.nl
www.bitasco.nl
www.bmigroup.com

28

Boko

29

Brouwers Zink

89

Carlisle Construction Materials

92

Coninko

61

Dakned

www.dakned.nl

88

Daksafe

www.daksafe.nl

88

Dejond

www.dejond.com

92

Eurofast

www.eurofast.nl

56

Flesst

34

idverde

2

KIEST NEDERLAND VOOR MULTIFUNCTIONELE DAKEN?

Aabo Greentech bv

46

100

JAARGANG 30

62	
COPENHILL
Skipiste op dak afvalverbrander

67	
GROENDAK XXS
Bushokjes met groendak nu ook in Gouda

WWW.DAKWEB.NL

57	
VOLLEDIG VEILIG HET GROENE DAK OP
Nog geen systeem voor platte daken

35
16,93,97

IKO

www.boko.nl
www.brouwerszink.nl
www.ccm-europe.com
www.coninko.nl

www.flesst.nl
www.idverde.nl
nl.iko.com

68

iPC Groene Ruimte

82

Isobouw

34

Kingspan Unidek

11

Lei Import

50

Mastum

25

Mawipex Handelsmaatschappij bv

96

Neodak

60

Optigroen

www.optigroen.nl

69

Roof Safety Systems

www.rss-roof.com

39

Roval Aluminium bv

99

Soprema

47

Triflex bv

70

Wecal

10,68

ZinCo Benelux bv

www.ipcgroen.nl
www.isobouw.nl
www.unidekflatroofs.nl
www.lei-import.nl
www.mastum.nl
www.mawipex.nl
www.neodak.nl

www.roval.eu
www.soprema.nl
www.triflex.nl
www.wecal.nl
www.zinco.nl

Roofs

5

J

Het Dak van het aar 2021

Eetbare daktuin voor mens
en dier bij Rabobank Utrecht

Een beetje bedrijf besteedt niet alleen aandacht aan de
inrichting van kantoor en bedrijfspand, maar ook aan de
buitenruimte. Groen in de werkomgeving is allang niet meer
het uitzicht vanaf je werkplek, vanachter het raam. Het is de
moderne uitbreiding van de werkruimte. En een kans om
personeel aan je te binden. De filosofie komt uit Silicon Valley.
Grote techbedrijven creëren daar campusachtige terreinen

ESTHETISCH
De nieuwe tuin op het parkeerdak bestaat uit verschillende
delen. De bloementuin is voor de liefhebbers. Het is een
kijktuin met een wandelpad er doorheen. Je komt er door de
vijver over te steken, daarvoor moet je over een stapstenen
‘brug’. De terrassentuin kent verschillende niveaus en verschillende gebruiksdoelen. Onderin bevinden zich verschillende

De bestaande tuin is vervangen voor een groene omgeving die veel functies heeft.

Je komt in de kijktuin door de vijver over te steken over een stapstenen ‘brug’.

De tuin van het hoofdkantoor van de Rabobank in Utrecht, die zich groten
deels op het dak van de parkeergarage bevindt, was niet meer van deze
tijd. De Enk Groen en Golf nam de ‘grijze lap’ onder handen. Het resultaat:
een weelderige tuin met meer dan 180 soorten vaste planten, waaronder
kruiden, plukgroenten en fruitbomen.
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waar mensen hun werk doen in een omgeving die past bij
hun levensstijl. En dat is lang niet altijd achter een bureau in
een bedompt kantoor.
Ook in Nederland zien we dat de grens tussen buiten en
binnen vervaagt. Toonaangevende bedrijven zoals de
Rabobank geven hun medewerkers daarom de mogelijkheid om zowel binnen als buiten te werken. In Utrecht,
bij het hoofdkantoor, is de bestaande tuin daarom vervan
gen voor een groene omgeving die veel functies heeft.

lagen waar de Rabobank workshops, evenementen en
bijeenkomsten organiseert, daarboven de werkplekken.
De bovenste laag bestaat uit een gigantische ronde bank
van duurzaam bamboecomposiet die de hele tuin om
kadert: de ideale plek voor de lunchpauze.
Het ontwerp is gemaakt door Lodewijk Baljon landschaps
architecten. Landschapsarchitect Marie-Laure Hoedemakers
vertelt: “Hij lijkt heel groot, maar het is toch voor zesenhalf
duizend mensen geen grote tuin. Uitgangspunt was ‘een
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Het Dak van het aar 2021

eetbare tuin voor mens en dier’: een tuin waar je tijdens de
lunch lekker in kan zitten. De bloementuin is een eetbare tuin
voor dieren. Er staan veel soorten, er is veel nectar die bijen
en andere insecten aantrekken. Er staan ook echte fruitbomen.
Geen sierfruit, maar echt eetbaar fruit. In de zomer kun je
hier dus appels en peren plukken.”

verschillende vlakken. Een vlak gedeelte van 1500 m² waarop
zich de vijver en het terras bevindt, een hellend gedeelte
(45 graden) van 1500 m² met de bloementuin. En een
gedeelte met nagenoeg verticale wanden als onderdeel
van de bloementuin. Vervolgens is hierop begonnen met
de uitvoering van het nieuwe ontwerp. De bestaande vijver

Het bijzondere is dat het één tuin is geworden.
De twee totaal verschillende tuindelen vormen
toch samen één geheel. Er is een deel dat be
staat uit terrassen, opgebouwd uit lagen van
steeds 50 centimeter hoog, en er is een bloemen
tuin die op het dak van de parkeerkelder ligt.
Die is speciaal voor de liefhebbers. Er zijn geen
zitplaatsen, alleen een wandelpad.

TECHNISCH
De uitvoering was in handen van De Enk.
Die heeft eerst al het oude weggehaald en
afgevoerd. Het vrijkomende dak bestaat uit

Er staan ook echte fruitbomen, in de zomer kun je hier dus appels en peren plukken.

is intact gebleven, maar kreeg wel een natuurfilter en een
brug die optisch lijkt te zweven. Omdat de helft van de tuin,
inclusief de vijver, op het dak van de parkeergarage ligt,
heeft De Enk daar bouwkundige aanpassingen gedaan en
is er nieuwe dakbedekking aangelegd. De Enk heeft ook
verlichting en beregening geïntegreerd. Verder zijn er in de
tuin meer dan 180 soorten vaste planten geplant, waaronder
kruiden, plukgroenten en notenbomen.
De (standaard) dakopbouw werd als volgt:
• Ondergrond (beton)
• Isolatie XPS 100
• Dakbedekking: Novacell
• Drainagesysteem: Zinco
• Substraat: Heicom, diverse specifieke mengsels afgestemd
op de beplanting, dikte variërend van 30 tot 150 cm
• Verschillende soorten begroeiing

SAMENWERKING
De samenwerking tussen de opdrachtgever, Baljon land
schapsarchitecten en De Enk is bijzonder prettig verlopen.
Marie-Laure Hoedemakers: “De Enk is een partij die creatief
kan meedenken. Voor ons is het heel belangrijk dat een
partij als De Enk het hoort als wij iets vanuit ontwerp belang
rijk vinden. Dat is in mijn ogen gelukt.”

VEILIGHEID
Omdat de werkzaamheden op maaiveldniveau plaatsvonden,
was er geen sprake van valgevaar. De Enk Groen en Golf
heeft veiligheid op de werkplek hoog in het vaandel staan
en voert de werkzaamheden daarom altijd uit op basis van
een RI&E en veiligheidstoolboxen op de werkplaats. ■

DUURZAAMHEID

De bloementuin is een eetbare tuin voor dieren.
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De nieuwe tuin is nu een multifunctionele buitenruimte,
waar medewerkers hun pauze door kunnen brengen,
maar ook kunnen werken. Daarvoor heeft de tuin moderne,
functionele details zoals banken met ingebouwde zonnepa
nelen die kinetische energie leveren. Rabobank-medewerkers
kunnen er contactloos hun telefoon opladen. In de tuin zijn
ook buitenwerkplekken verweven met tafels, wifi en stroom.
In de toekomst wil de Rabobank er ook outdoor samenkom
sten zoals evenementen en workshops organiseren.

DAKTUIN RABOBANK UTRECHT
• OPDRACHTGEVER: RABOBANK UTRECHT
• ONTWERP: LODEWIJK BALJON LANDSCHAPSARCHITECTEN, AMSTERDAM
• AANLEG: DE ENK GROEN & GOLF, RENKUM
• LEVERANCIER DAKTUIN: ZINCO BENELUX, AMSTERDAM
• LEVERANCIER DAKBEDEKKING: KIMMENADE NEDERLAND, HELMOND

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Cast PMR dakramen

Cast PMR Dakramen
CAST PMR Dakramen zijn geïsoleerde stalen dakramen met
een zeer slanke profilering. Ideaal voor dakopeningen waar
behoud van het (monumentale) karakter van belang is, maar
ook fraai in elke andere toepassing.
Hoge lichtopbrengst
Koppelbaar voor meer daglicht
Geïsoleerd met thermisch onderbroken profilering
Geschikt voor alle types dakbedekking
Elke gewenste maat, maximale afmeting 2m2

Clearline Fusion

Clearline Fusion, indak zonne-energiesysteem
Geïntegreerde zonnepanelen voor nieuwbouw en renovatie
met een slanke en compacte detaillering. Clearline Fusion
is als enige zonnepaneel ter wereld BBA-gecertificeerd als
zelfstandige dakbedekking en heeft een uitstekende prijskwaliteitsverhouding.
Compacte en slanke detaillering
Geen speciale onderconstructie nodig
Toepasbaar in alle soorten dakbedekking
Eenvoudige en snelle montage
Hoogste brand classificatie en windresistentie

Cast PMR dakramen i.c.m. Clearline Fusion

Cast PMR dakramen
in combinatie met
Clearline Fusion

Weergaloos in waterbeheer.
ZinCo Benelux

ZinCo is marktleider op het gebied van systeemoplossingen voor alle type daktuinen en bij uitstek

daktuin@zinco.nl

de specialist als het gaat om waterretentie. Of het nu gaat om het vasthouden, hergebruiken of

www.zinco.nl

vertraagd afvoeren van water, ZinCo heeft voor elke situatie een passende oplossing.

Door het integreren van Cast PMR dakramen in het Clearline
Fusion indaksysteem, worden gebouwen niet alleen duurzamer
gemaakt, ook creëert dit een gezonder en comfortabeler
binnenklimaat dankzij de Cast PMR dakramen met daglicht
frisse lucht. Ondertussen dalen de elektriciteitskosten door
de Clearline Fusion zonnepanelen.

“Interesse? Benieuwd naar de
technische specificaties?
Vraag onze brochure aan.’’

Battenweg 10 | 6051 AD Maasbracht | Tel: +31 (0)475 436439 | Mail: info@lei-import.nl | www.lei-import.nl

WEBINAR

Installatie van zonnesystemen
tot in de meterkast
Per 1 januari 2021 is de vernieuwde erkenning Zonnestroomsystemen van
kracht. De erkenningsregeling beantwoordt aan de vraag uit de markt
naar aantoonbare kwaliteit van zonnesystemen en het plaatsen daarvan.
Esdec verzorgde op 2 maart een webinar over dit onderwerp. Een verslag.

Onder leiding van Dieuwke Boersma,
CTO van Esdec, kwamen drie specialisten
aan het woord over de betekenis en de
gevolgen van de vernieuwde erkennings
regeling. De regeling werd toegelicht door
Will van Ophem, directeur Technische Zaken
van InstallQ. Namens het Verbond van
Verzekeraars kwam Richard Dekker van
Achmea aan het woord. Paul Verkaik van
BDA Opleidingen, tenslotte, ging nader in op
de aanpassingen in het onderwijsaanbod.

ACTUALISATIE
De normen zijn geactualiseerd, mede naar
aanleiding van recente (brand)incidenten.
Aan het samenstellen van deze regeling hebben o.a. Techniek Nederland, Holland Solar
en het Verbond van Verzekeraars meegewerkt.
Deze nieuwe kwaliteitsregeling vervangt de
‘oude’ KvINL- en Sterkin-erkenning, en kent
een aantal nieuwe kwaliteitscriteria waar het
werk van de zon-installateur aan zal worden
getoetst. Door het bezit van de erkenning
wordt de kwaliteit van het installatiebedrijf
beter geborgd en is het bedrijf voor klanten
en verzekeraars aantoonbaar en bewezen
vakbekwaam. De erkenningsregeling zal
er op deze manier aan bijdragen dat het
kwaliteitsniveau in de installatiesector verder
omhoog gaat.

Van links naar rechts: Richard Dekker (Achmea), Paul Verkaik (BDA Opleidingen),
Dieuwke Boersma (Esdec) en Will van Ophem (InstallQ).
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InstallQ is overigens niet de enige regeling,
andere garantieregelingen zijn Zonnekeur,
SGZE en Stichting Garantiefonds.
Van Ophem gaf aan dat het zwaartepunt
varieert: zijn het financiële garanties of
technische? InstallQ heeft zich op dat laatste
toegelegd en met de actualisatie zorgt men

Webinar-agenda.

ervoor dat de regelgeving en normering op het gebied van
zonnesystemen is geoptimaliseerd om, naast een stabiele
opbrengst en een goede aansluiting met het elektriciteitsnet,
ook het bouwkundige aspect te kunnen garanderen.
Verzekeraar Richard Dekker ging nader in op de noodzaak
hiertoe. Ook in het afgelopen jaar zijn enkele brandincidenten
geweest op zonnedaken en dat kunnen incidenten zijn met
grote gevolgen voor zowel de gebouweigenaar als de omgeving van het pand. Dekker liet aan de hand van fotomate
riaal zien wat het effect kan zijn van bijvoorbeeld de keuze
van het isolatiemateriaal, de juiste toepassing van een brandmuur of de installatie van een sprinklerinstallatie. Het kan bij
een calamiteit het verschil uitmaken tussen een schade van
enkele duizenden euro’s of een miljoenenschade.
Dekker vond dan ook dat de geactualiseerde erkennings
regeling InstallQ zeker een toegevoegde waarde heeft
voor verzekeraars. Daarbij gaf hij wel aan dat ‘de’ verzekeraar
niet bestaat. Elk verzekeringsbedrijf zal zijn eigen eisen
opstellen en zijn eigen accenten leggen, het is vanwege
de Mededingingswet ook helemaal niet de bedoeling dat
verzekeraars hierover onderling afspraken maken.
Vervolgens gaf Van Ophem een kort overzicht van de aan
passingen. Zo is er bijvoorbeeld een duidelijker onderscheid
gemaakt tussen kleine en grote zonnedaken (de grens ligt
bij 3x25 A). Er zijn duidelijke eisen gesteld aan de installatie
en het onderhoud van de zonnesystemen en de controle
daarvan. De rapportages van de controles resulteren in een
projectdossier dat weer toegevoegd kan worden aan het
Gebouwdossier, dat verlangd zal worden in het kader van
de Wet kwaliteitsborging (Wkb).

OPLEIDINGEN
Tenslotte gaf Paul Verkaik van BDA Opleidingen aan dat
ook de opleidingen op dit gebied worden geactualiseerd.
De Vakbekwaamheid wordt nu op drie functieniveaus
onderwezen:
1 Werkverantwoordelijken (kaderniveau)
2	Vakbekwaam Persoon (VP) (dus: de eerste maker of
projectleider).
3 Voldoende Onderricht Persoon (VOP)
BDA biedt o.a. een driedaagse cursus ‘Ontwerp van zonne
stroomsystemen’, afgesloten met een InstallQ-examen.
Ook biedt men al jaren een cursus voor installateurs van deze
systemen, deze is op punten geactualiseerd. Maar nieuw
is de cursus van de installatie van deze sytsemen onder
het dak, tot aan de meterkast. Dit is een volledig nieuwe
(tweedaagse)opleiding, die BDA Opleidingen vanaf half mei
zal kunnen aanbieden. Bij afronding voldoet men aan alle
eisen, zoals die worden gesteld door ISSO en de erkennings
regeling van InstallQ, In het verlengde hiervan kan het
vakmanschap aantoonbaar worden gemaakt met het
Vakpaspoort. Hiermee maakt de solarbranche volgens
Verkaik een belangrijke professionaliseringsslag.
In het maartnummer van Roofs gaf Verkaik al aan dat de
verschillende disciplines steeds minder gescheiden zullen
opereren: een installateur zal ook verstand moeten hebben
van het dak en een dakdekker zal ook verstand moeten heb
ben van de zonnesystemen. De nieuwe opleiding, als gevolg
van de nieuwe erkenningsregeling InstallQ, voorziet hierin.■
Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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VAKMANSCHAP CENTRAAL TIJDENS DE DAG VAN DE DAKDEKKER

DINSDAG 14 SEPTEMBER

DAG VAN DE
DAKDEKKER

INSCHRIJVEN VÓÓR 1 AUGUSTUS
GA NAAR ONZE WEBSITE: DAGVANDEDAKDEKKER.NL

De tweede dinsdag van september
wordt nooit meer hetzelfde:
de Dag van de Dakdekker
Je hoort het vaker: we kunnen verzinnen wat
we willen, maar het is de persoon op het dak
die het allemaal mogelijk maakt. Vanaf dit jaar
zal dan ook jaarlijks de Dag van de Dakdekker
worden gevierd: elke tweede dinsdag van
september wordt de dakdekker in het
zonnetje gezet.

Dit jaar zal de dag worden georganiseerd op 14 september.
De vakbladen Roofs en steilDAK organiseren deze dag in
samenwerking met de markt. Omdat nog onduidelijk is welke
coronamaatregelen tegen die tijd zullen gelden, zullen bij
deze eerste editie uitsluitend coronaveilige initiatieven worden
ontplooid. Er zal – onder meer via een speciale website en
advertenties – landelijk aandacht worden gevraagd voor
het vakmanschap van dakdekkers. Dakdekkersbedrijven
kunnen zich aanmelden voor het aardigheidje, dat namens
de markt aan de dakdekkers zal worden aangeboden.

Bij latere edities zal gekeken worden naar de verdere uit
bouw van de Dag van de Dakdekker. Op deze wijze
willen de betrokken partijen uiting geven aan hun waarde
ring voor het vakmanschap van de dakdekker en het vak
promoten. Dakdekkersbedrijven die in aanmerking willen
komen voor het aardigheidje, kunnen zich aanmelden via
www.dagvandedakdekker.nl. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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VEILIG EN GEZOND WERKEN

PV-panelen plaatsen
lastiger dan het lijkt
Het plaatsen van zonnepanelen op daken wordt vaak gezien
als simpel werk. Dat is schijn: er kleven zeker wat haken en
ogen aan deze activiteit. Ik doel dan op de haken om de
panelen aan vast te zetten maar ook de haken waarmee
bijvoorbeeld de pannen zijn verankerd. Op platte daken heb
je te maken met de ballast en de draagkracht van het constructieve

rij
Adri F

ter

s

dak. En je hebt je ogen om mee te kijken en goed op te letten en de
360º geluid dankzij 10 speakers / zeer hoog en helder volume / stof en spatwaterdicht
DAB+ radio, Bluetooth 4.2 en AUX / werkt op accu en netstroom / ingebouwde 18V acculader en USB-aansluiting

verankeringsogen om niet op het maaiveld te vallen.

Milwaukee M18 packout radio
Maakt indruk op elke bouwplaats.

Milwaukee staat voor kracht, kwaliteit en flexibiliteit, met een uiterst compleet
assortiment hoogwaardige powertools. Om deze machine’s te vervoeren
heeft Milwaukee het Packout opslagsysteem ontwikkeld, dat naast trolleys,
beschermkoffers en tassen nu ook een hoogwaardige werkradio bevat die aan
elk ander onderdeel van het systeem te bevestigen is.
De Milwaukee M18 packout radio beschikt over een digitale DAB+ AM/FM
radiotuner, aux-aansluiting en Bluetooth 4.2 voor draadloos afspelen tot op 30
meter afstand. Bediening gaat via stevige knoppen aan de voorzijde, met een
helder display om volume en tijd af te lezen. De radio werkt op netstroom én op
een Milwaukee M18 accu, integreert perfect in het Packout-systeem en kan ook
los gebruikt worden. In totaal werken 10 speakers samen om het geluid volledig
rondom de radio te verspreiden, wat een indrukwekkend resultaat oplevert dat via
de ingebouwde equalizer naar smaak aan te passen is. Het geluid blijft helder zelfs
op hoog volume, waarmee deze radio indruk maakt op elke bouwplaats!

Álles voor het dak.
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

www.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

Veilig en gezond plaatsen van panelen begint met een
goede voorbereiding. Laat ik, zonder uitputtend te willen zijn
een kleine opsomming maken. Je moet de bereikbaarheid
van het dak kennen. Je moet weten of transportmaterieel
opgesteld kan worden en hoe je de materialen bij de
werkplek kunt krijgen. Van belang is hoe oud het dak is en
of de pannen verankerd zijn. Bij platte daken moet je weten
hoe de constructie is opgebouwd. In de vorige eeuw werd
veel spaanplaat als dakplaat gebruikt; lekkages kunnen de
draagkracht behoorlijk ondermijnen. Voor platte daken is de
hoogte van de dakrand van belang; is deze minder dan
1 meter dan is randbeveiliging vereist. Tijdens het dakdekken
moet met oog op valpreventie de arbeidshygiënische
strategie worden toegepast. Dat betekent dat (als het
technisch mogelijk is) de werkplek met leuningen beveiligd
moet worden. Ook als er een lijnsysteem of ankerpunten zijn
moet de arbeidshygiënische strategie worden gevolgd.

Economische motieven gelden namelijk niet bij ernstige
gevaren zoals valgevaar. Bij het werken op een dak moet
ook nagedacht worden over vluchtroutes. Op een groot dak
is een tweede vluchtweg vaak noodzakelijk. Daarnaast moet
er ook worden gedacht aan een BHV-plan dat is afgestemd
op de ongevallen die zouden kunnen plaatsvinden.
Mocht er onverhoopt toch met gordels gewerkt worden
dan is een aangepast BHV-plan zeker noodzakelijk.
Het aanbrengen van veilige looppaden voor onderhoud
en controle van de PV-installatie wordt vaak vergeten.
Dit geldt zowel voor platte als hellende daken.
Ook logistiek kan soms best lastig zijn. De panelen wegen
al gauw zo’n 20 kilo en zijn met hun flinke afmetingen en
scherpe kanten en hoeken niet handig te tillen. Vergeet ook
de invloed van de wind niet tijdens het opperen.
Het naar boven brengen en uitlopen van de panelen is
vaak werk gebaseerd op spierkracht. Op platte daken is
het mogelijk de pakketten op het dak te plaatsen met een
kraan. In een gunstige situatie kunnen de panelen op een
platte wagen worden verplaatst naar de montageplaats.
Op hellende daken is dat veel lastiger. Helaas mag je aan
(rol)steigers zo maar lieren of andere hijsvoorzieningen
vastmaken. Gelukkig staat de techniek niet stil. Een rolsteiger
fabrikant heeft een ‘shuttle’ ontwikkeld die, vastgezet aan een
rolsteiger, de panelen op de kracht van een accuboorma
chine omhoog brengt. Het uitlopen blijft natuurlijk ouderwets
handwerk. Werk veilig! ■
Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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EXPERIMENTENDAK

Rotterdam zoekt pioniers
voor Experimentendak

‘experimentendak’, met alle vormen die daar mogelijk zijn.
Een bouwinspecteur gaat straks kijken of het past in de
afgegeven beschrijving. Zo zie je maar dat je ook voor daken
niet zomaar een andere bestemming kan kiezen.”

TYPISCH DAK
Het betreft een vrij lichte dakconstructie die voor het experi
ment niet wordt verstevigd. Zhao: “De belastbaarheid nu is

Marktpartijen en startups kunnen zich nu
inschrijven met een innovatief idee voor het
Experimentendak Rotterdam. De gemeente
biedt een podium voor leveranciers, beheer
ders, eigenaren en kennisinstellingen om

UITDAGINGEN
De gemeente Rotterdam heeft een aantal grote opgaven,
waaronder de klimaat en energie transitie, de woningbouw
opgave en het vergroenen en biodiverser maken van de
stad. Daken kunnen een bijdrage leveren aan de oplossin
gen voor deze vraagstukken. Het Experimentendak draagt
hier aan bij. Mulder: “Je wilt specifieke problemen op de
meest geschikte manier aanpakken en uiteraard daar waar
ze optreden. Dat geldt ook voor daken. In de stad vind je
veel gebouwen met betonnen daken, die kun je bijna op
jaartal inventariseren. Op industriegebieden zijn de daken
vaak minder draagkrachtig. Dit allemaal goed scherp
krijgen is een uitdaging. Bovendien zie je met de op gang
komende energietransitie steeds meer PV-panelen op daken.
Als die er eenmaal liggen kun je er geen andere functie
meer op kwijt.” Het multifunctionele dakenprogramma
Rotterdam wil functies op de daken zo veel mogelijk te com
bineren. Dat levert het meeste resultaat op voor de stad.

GROEN EN BLAUW

kennis en ervaringen te ontwikkelen en te

Op 15 maart is de aanmelding voor het Experimentendak
geopend . Zhao: “De marktpartijen zijn nu aan zet.
Tot 16 april kunnen zij een plan van aanpak indienen.
Eind april wordt bekend welke partijen een plek krijgen
op het dak. In mei kunnen de eerste pioniers beginnen
met de aanleg van hun kavel. Voor wie dat niet redt,
geen nood: de komende vijf jaar wordt elk jaar een nieuwe
ronde georganiseerd. Ik verwacht vooral veel groene en
blauwe dakoplossingen en combinaties. En ik hoop dat er
tussen de deelnemers nieuwe samenwerkingen ontstaan.
De plannen worden beoordeeld op drie criteria: of ze
realistisch zijn, vernieuwend en of ze bijdragen aan een
maatschappelijke functie.”

delen, zowel met bewezen als nieuwe concep
ten. Leveranciers, innovatoren en producenten
krijgen de mogelijkheid om nieuwe technolo
gieën hier te plaatsen en te testen. Doel is om
investeringen in innovatieve, klimaatadaptieve
maatregelen op daken te stimuleren, op te
schalen en te versnellen. Rotterdam beschikt
over 18,5 km2 dakoppervlak en is daarvoor op
zoek naar oplossingen op het gebied van water-

Het Experimentendak wordt geleid door
projectleider Jingjing Zhao (rechts)
en projectvoorbereider Sara Guendouz.

berging, meer groen, biodiversiteit, het opwek
ken van duurzame energie, het tegengaan van
hitte stress en circulariteit. De beste (“gouden”)
combinaties krijgen een plek op het dak.

Het Experimentendak komt op een gebouw van Stadsbeheer gemeente Rotterdam.
Clémentine Mulder, communicatieadviseur voor de gemeente (en voor het Experi
mentendak) licht toe: “Het gebouw is een langwerpige loods die ligt pal aan de
afslag Blijdorp aan het Kleinpolderplein. Op dit terrein zijn onder meer Schone Stad
en Toezicht en Handhaving van de gemeente gehuisvest. Het is een locatie waar
duurzaamheid en circulariteit volop aandacht krijgen. Het dak van de loods is
500 m2 groot en daar is plek voor tien plots van 50 m2, voor elk experiment één.
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Ter voorbereiding is het hele dak inmiddels
beveiligd met een permanent hekwerk en zijn
looppaden aangelegd.”

BESTEMMING
Jingjing Zhao is projectmanager van het Experi
mentendak en zorgt ervoor dat het procedureel
en technisch allemaal werkelijkheid wordt.
“Het was na de marktconsultatie even stil
rondom het Experimentendak. Corona hielp
natuurlijk niet en bouwvergunningen en proce
dures krijg je er niet zomaar door. Experimenten
dak valt niet binnen de bestemming ‘bedrijvig
heid, dus was herbestemming nodig. Dat gaat
lukken, de vergunning krijgt de bestemming

maximaal 110 kilogram per vierkante meter.
Dat is niet erg veel, maar is typisch voor het
gros van de vele platte daken in Rotterdam.
We gaan daarom geen verdere versterking
aanbrengen. De oplossingen die hieruit
voortkomen zijn dan breed toepasbaar en
kunnen worden opgeschaald. Een sociaal
dak valt dus al af. We kijken meer naar
groen, biodiversiteit, klimaatadaptatie
en zonne-energie. Je merkt wel dat het
onderwerp enorm leeft. Iedereen vindt het
leuk als je erover begint. Dat was tijdens
de marktconsultatie ook al het geval.
Daar was veel animo voor en ontstonden
leuke onderlinge contacten .”

Loods met de veiligheidshekken al op hun plaats.

Roofs
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EXPERIMENTENDAK

PLANNING
• DEADLINE INDIENEN PLAN VAN AANPAK:
• BEKENDMAKING SELECTIE:
• STARTDATUM EXPERIMENTEN OP HET DAK:
• EINDDATUM EXPERIMENTEN OP HET DAK

VRIJDAG 16 APRIL 2021 12:00
VRIJDAG 30 APRIL 2021
MAANDAG 3 MEI 2021
30 APRIL 2022

BEOORDELING
Knock-out criteria
1 Volledigheid Plan van aanpak is
beschikbaar en compleet.
2 Voldoen aan technische voorwaarden.
3 Bijdrage aan klimaatadaptatie. Groene of
blauwe dakfunctie is dus noodzakelijk.
4 Multifunctionaliteit. Levert het experiment een
bijdrage aan minimaal twee dakfuncties.
Bij 4x ja, dan wordt het plan van aanpak beoor
deeld op basis van onderstaand schema:
Beoordelingscriteria
1 Aansluiting bij uitgangspunten van
LIFE@Urban Roofs.
A: Slimme dakoplossingen.
(Minimaal 0, maximaal 5 punten)
B: Multifunctionele daken: minimaal twee dak
functies (groen, blauw (waterberging), geel
(energie), rood (sociaal), oranje (mobiliteit),
paars (wonen) en grijs (techniek)).
Minimum score is dus 2, maximum score is 5.
2 Levert het experiment ook een bijdrage
aan inheemse biodiverse beplanting?
(0 tot 5 punten)
De maximale totaalscore bedraagt dus
15 punten. De 10 experimenten met de hoogste
totaalscores die voldoen aan de ‘knock out
criteria’ komen in aanmerking voor een plot op
het Experimentendak.
Aanmoedigingsprijzen
Voor MKB-bedrijven zijn drie aanmoedigings
prijzen beschikbaar voor de deelnemers die de
meest aansprekende experimenten inbrengen,
beoordeeld op basis van het plan van aanpak.

Het experimentendak: 500 m2 verdeeld in tien kavels.

LIFE@URBAN ROOFS
Experimentendak Rotterdam maakt deel uit van LIFE@Urban
Roofs. Dit deels met geld van het LIFE programma van de
Europese Unie gefinancierde programma heeft als doel 
privépartijen inzicht te geven in de voordelen van multifunctio
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nele daken om zo meer kennis te vergaren die investeringen
in klimaatadaptatie stimuleren. Een aantal groene daken aan
de Robert Fruinstraat, de Peperklip (het langste natuurdak van
Nederland op een woongebouw) en het Experimentendak
zijn concrete voorbeelden uit het programma.

Geïnteresseerde partijen kunnen zich aanmelden
vóór vrijdag 16 april 2021, 12.00 uur.
Dit kan via www.rotterdam.nl/experimentendak.
Het ‘Plan van aanpak en de spelregels en procedure
Het Experimentendak’ zijn hier te downloaden. ■

• 1e prijs € 5.000
• 2e prijs € 4.000
• 3e prijs € 3.000

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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THEO TALKS

No problemo?
In deze rubriek geeft Theo Wiekeraad zijn mening over
de dakenbranche en aanverwante onderwerpen.
Zo maar een zaterdagochtend, onder de rook van Rotterdam.
Drie keurig in bedrijfskleding gestoken dakdekkers/loodgieters
van een gerenommeerd VCA**-installatiebedrijf staan met
hun bedrijfsbus bij mij in de straat. Even een dakje van een
particulier repareren. Lekker snel klaar naar huis, niks aan
het handje.

CURSUSKALENDER
APRIL – JUNI 2021
April
06.04

Dakcursus Platte daken 1

VOL!

07.04

Dakcursus Platte daken 2

7 dagen

08.04

Bouwkundige montage Zonne-energiesystemen

2 dagen

08.04

Onderhoudsinspecteur Platte daken

VOL!

13.04

Installeren van zonnestroomsystemen

2 dagen

16.04

Dakcursus Platte daken 3

VOL!

20.04

PV-installaties aansluiten op de meterkast

1 dag

21.04

Cursus Daken voor administratief personeel

1 dag

29.04

Veilig werken op hoogte

1 dag

06.05

Zonne-energie op huurwoningen

1 dag

10.05

Onderhoud en beheer van pannendaken

1 dag

17.05

PV-installaties aansluiten op de meterkast

1 dag

20.05

Onderhoud en beheer van Gevels

2 dagen

20.05

Bouwkundige montage van zonne-energiesystemen

2 dagen

31.05

Cursus Multifunctionele daken

1 dag

07.06

Ontwerp van Zonnestroomsystemen

3 dagen

08.06

Kennisdag Blauwe Daken

1 dag

17.06

PV-installaties aansluiten op de meterkast

1 dag

18.06

Inspecteren en testen PV-installaties

2 dagen

Mei

Juni

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

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.

Verdorie, een tegenvaller: het dakje ligt op 7,5 meter boven
maaiveld en is alleen buitenom bereikbaar. Hoe gaan we
dat oplossen? No problemo, zie je de voorman denken,
dat fixen we. Gewoon een klimsteigertje tegen de muur zetten.
Wat? Hebben we die niet bij ons? Ook geen probleem,
een beetje dakdekker heeft voor elke situatie een oplossing.
Eerst een schuifladdertje tegen het bergingsdak – ruim twee
meter, moet kunnen – dan de driedelige ladder naar boven
tegen de dakgoot en strak tegen het opgaande betonrand
je zodat die niet kan wegglijden. Nog even de pannetjes bij
de buren omleggen en we hebben een trapje van panlatten.
Ik zei het je, no problemo, we kunnen het dak op.

Nu nog het materiaal en
de veiligheid naar boven
en ze kunnen beginnen.
Waar is de ladderlift?
Sorry, niet meegenomen.
Oké, het zijn maar een paar
rolletjes, twee gasflessen,
trimmen en wat klein-materiaal,
dat lopen we wel op. Hoe doen we
dat met de veiligheidshekken? Dat paste
niet in de wagen. Ligt nog op de zaak, doen we vandaag
zonder. Waar zijn de brandblussers? Ja, die hebben we wel
meegenomen, die staan in de wagen. Mooi, kunnen we zo
beginnen, niet meer zeuren, we zijn zo klaar.
Zo moet het ongeveer gegaan zijn. Want, na wat wikken en
wegen gingen ze aan de slag. Op een zaterdagochtend
tot begin van de middag doortrappen, niet ouwehoeren,
effen wat bijverdienen. Natuurlijk is er niets ernstigs gebeurd,
althans in de vorm van een ongeval. Maar welke onbenullen
gaan zo te werk? Met de bedrijfswagens in bedrijfskleding
op zaterdag even een dakje doen. Is het aangenomen door
de installateur als zaterdagklusje? Ik mag hopen van niet.
Een VCA**-bedrijf dat zo een werk laat uitvoeren kan niet.
Het zou best een zwarte klus geweest zijn, omdat met btw en
volgens de normen en eisen uitgevoerd voor de opdracht
gever te duur was. Maar het zou van de zotte zijn om bij
een particulier je lijf en leden in de waagschaal leggen,
omdat die veilig en gezond werken te duur vindt. Ik weet het,
maar het gebeurt voor mijn neus! Voor die paar extra centen
moet je dat niet doen, je partner ziet je volgens mij liever
gezond op de bank zitten dan dat kreupel in de bijstand.
Heel veel problemo. Was het een vriendendienst?
Ik mag hopen van niet; als er iets ernstigs gebeurt is die
vriend mogelijk aansprakelijk voor de financiële schade
die geleden wordt door degene die valt. Ik denk dat weinig
vriendschappen zoveel dramatiek overleven.
Hoe lang moeten dakdekkers en dakdekkersbedrijven het
nog zeggen: veilig werken kost geld, naar beneden pleuren
kost heel veel meer.

Theo Wiekeraad

BDA Dak- en Gevelopleidingen
Avelingen West 33

Postbus 818

T. 085 48 71 910

4200 AV Gorinchem

E. info@bdaopleidingen.nl

F. 0183 630 630

www.bdaopleidingen.eu
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FIRESTONE
™
RUBBERGARD
EPDM

Vind in 3 stappen de kooiladder of
bordestrap die het beste bij je past!
www.kooiladder-altrex.nl
www.bordestrap-altrex.nl

WIJ BIEDEN DAKDEKKERS VOLLEDIGE ONDERSTEUNING VAN CONCEPT TOT VOLTOOIING,
OF U NU NET START MET EPDM OF REEDS MEERDERE JAREN ERVARING HEEFT.

MAAK DE OVERSTAP NAAR EPDM
GA NAAR FIRESTONEBPE.COM/DAKDEKKERS EN WEES KLAAR VOOR HET DAK VAN MORGEN

VERDEELD DOOR:

WWW.CPE.NL

PROJECT

Dak IKC Berkelwijk:
eenvoudig en doeltreffend

< Stalen dak met 308 zonnepanelen.

Aan de Berkelwijk in Leusden is voor twee basisscholen en een kinderdag
verblijf een gezamenlijk onderkomen gebouwd. Integraal Kind Centrum
Berkelwijk vervangt drie gebouwen en daarmee komt op deze lommerrijke plek
ruimte vrij voor betere groen-, speel- en parkeervoorzieningen. Het in lichtgroene
en witte tinten uitgevoerde rechthoekige schoolgebouw voegt zich mooi in de
groene omgeving en is inmiddels een jaar naar volle tevredenheid in gebruik.
Het eenvoudige stalen dak is bijna geheel voorzien van zonnepanelen.
Geïsoleerd stalen dak.

METEEN BELOOPBAAR
De dakoplossing voor deze school heeft Bloemendal Bouw in
de loop der jaren ontwikkeld. Boeijink: “De draagconstructie
van het gebouw is van staal met HSB als gevelvullende
elementen. Het dak is samengesteld van geperforeerde
staalplaten die in halfsteensverband van ligger naar ligger
zijn aangelegd en meteen beloopbaar zijn. Hierop is glaswol
isolatie gelegd die ook akoestisch isoleert. Daarop zijn
24 meter lange stalen dakplaten gemonteerd met een trape
ziumprofiel. Met deze bouwwijze was het gebouw in no time
wind- en waterdicht en konden we met de HSB op hun plek
meteen beginnen met de afbouw. De kappen van de licht
happers zijn in principe op dezelfde manier uitgewerkt.”

LICHTHOVEN
De bouwer kreeg van het schoolbestuur een schets met een
lessenaardak en vides. Boeijink: “Voor de warmteontwikkeling
binnen was die keuze niet verstandig. Daarom zijn we overge
gaan op vijf lichthoven. Die geven met hun noord-oriëntatie
een prachtig getemperd licht binnen zonder warmteont
wikkeling. En voor de PV-panelen die op de kappen zitten is
het rendement nog net iets beter.”

IKC Berkelwijk (Foto: Rob de Haan)

IKC Berkelwijk is ontworpen door ag nova architecten,
Bloemendal Bouw was verantwoordelijk voor de bouw
kundige en installatietechnische realisatie en verzorgt de
komende twintig jaar ook het onderhoud. “Het compacte
kindcentrum is all-electric gebouwd en voldoet aan
Frisse Scholen Klasse B”, vertelt Bert Boeijink, directeur
van Bloemendal Bouw. “Daarom is de oriëntatie van het
gebouw ook zodanig dat de binnenruimten zoveel
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mogelijk profiteren van zonnewarmte. En als dat teveel
wordt kunnen gewoon de zonweringen naar beneden.
Overigens zorgen de bomen ook voor de nodige
beschutting tegen zon en koude wind en zijn dak en
gevels zeer goed geïsoleerd. Via vijf lichthappers in
drie groepen komt mooi daglicht in de centrale vide en
de twee trappenhuizen. Op het dak en op de lichthappers
liggen maar liefst 308 zonnepanelen.”

BRANDWEREND
De vele PV-panelen op het dak zijn met hun draagsysteem
direct op de staalplaten gemonteerd. “De leverancier heeft
daarvoor met ons meegekeken”, vervolgt Boeijink. “Ze zijn
eenvoudig met parkers in de bovengolf bevestigd, ook zo
krijg je ook twintig jaar garantie van Tata. Het systeem is
38 minuten brandwerend. Normaal moet je ook de liggers
brandwerend bekleden, nu hoeft dat alleen voor de kolom

Lichthappers brengen daglicht in de centrale vide.

men. Het dak is volledig meeverzekerd, daar wordt door de
toezichthouder van de gemeente fanatiek op gecontroleerd,
zeker voor functies als een kinderdagverblijf of een school.

ONDERHOUD EN VEILIGHEID
Voor de dakbeveiliging is vier meter uit de rand een complete
belijning aangebracht. Rondom de PV-panelen ligt een
brede goot. Boeijink: “Het dak is alleen voor ons toegankelijk.
Dan is het fijn dat je ook de komende twintig jaar het onderhoud mag doen. Inspectie gebeurt door onze eigen gediplo
meerde medewerkers. De panelen zijn zo neergelegd dat ze
goed en veilig bereikbaar zijn. Omvormers bevinden zich binnen in de technische ruimte. Werkzaamheden in de buitenste
vier meter doen we met een hoogwerker. We hebben speciaal
daarvoor op maaiveldniveau rondom het gebouw een ser
vicestrook geëist en aangelegd. Zo kunnen we het reinigen
van de ramen coördineren met dak- en gevelinspecties.” ■

• OPDRACHTGEVER STICHTING VOILA & HUMANKIND
KINDEROPVANG
• ONTWERP AG NOVA ARCHITECTEN, AMERSFOORT
• UITVOERING (BOUWKUNDIG EN INSTALLATIES)
BLOEMENDAL BOUW, LEUSDEN

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Sinds 1986 is Brouwers Zink groothandel
van maatwerk in zink, lood en koper. Bij

Whatever the weather.

ons staan service, deskundigheid en kwaliteit
centraal. Wij leveren in

heel Nederland

en indien nodig binnen 24 uur. Uiteraard is
Brouwers Zink

KOMO gecertificeerd.

In 2018 hebben wij een uitbreiding van ons

Nu ook met zwart granulaat afwerking.

assortiment doorgevoerd waardoor de naam

Wordt verwacht wit mineraal afwerking.

Brouwers Zink & Dak is ontstaan.
Hiermee zijn wij uw zinkpartner én uw
dakpartner geworden.

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
• Dakgoten
• Hemelwaterafvoeren
• Zetwerk
• Dakbedekking
• Isolatie
• Gereedschappen

“Denken en doen
“Denken en doen
onder één dak”
onder één dak”
Westknollendam 120-AA | 1525 PT Westknollendam | Postbus 214, 1520 AE Wormerveer | (075) 621 20 11 | info@boko.nl | www.boko.nl
Westknollendam 120-AA | 1525 PT Westknollendam | Postbus 214, 1520 AE Wormerveer | (075) 621 20 11 | info@boko.nl | www.boko.nl

Binnenkort ook in Eindhoven!
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

www.brouwerszink.nl

Special
Groendaken
en waterberging

SPECIAL GROENDAKEN EN WATERBERGING

Groene daken

Kiest Nederland voor
multifunctionele daken?
Van ‘de klimaatcrisis bestaat niet’ tot ‘landbouwgrond bedekken met zonne
panelen’: politieke partijen lopen sterk uiteen in hun meningen over klimaat,
duurzaamheid en groen. Nu de verkiezingen zijn geweest, vraagt het Nationaal
Daken Plan zich af: wat vinden de gekozen partijen van multifunctionele
daken en wat kunnen we verwachten van de aankomende regeerperiode?

Partij van de Arbeid, SGP, SP en VVD. D66 en GroenLinks
willen zelfs dat gele daken verplicht worden gesteld onder
de Wet Milieubeheer.

12%
12%

76%

■ Niet benoemd
■ Alleen stimuleren
■ Stimuleren en verplichten

Groene daken stimuleren















Groenlinks, PvdD, PvdA,D66

Groene daken verplichten

Maartje Staal, Adviseur Ecologie idverde

NATIONAAL DAKEN PLAN
Het Nationaal Daken Plan bestaat uit verschillende over
heden en bedrijven die zich hebben verenigd voor een
toekomstbestendig Nederlands dakenlandschap.
Met een coalitie van meer dan zestig publiek-private
partners werkt het Nationaal Daken Plan daarom aan het
toenemen van multifunctionele daken die zorgen voor
een klimaatbestendige en gezonde leefomgeving.
Verschillende organisaties werken samen aan de onbenutte
potentie van daken als oplossing voor allerlei maatschap
pelijke opgaven, zoals klimaatverandering, energietransitie,
afname van biodiversiteit en verstedelijking.

aan bij de vraag van de Tweede Kamer aan het kabinet
om te onderzoeken of natuurinclusief bouwen onderdeel
kan worden van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving.
Het onderdeel maken van de wet geeft bouwers een stevige
duw in de rug en kan zorgen voor een versnelling in de toe
name van natuurinclusieve oplossingen, inclusief het aantal
multifunctionele groene daken in Nederland.
Het Manifest Bouwen voor Natuur laat zien dat er vanuit
bedrijven en organisaties vraag is naar sturing. Een vastleg
ging van multifunctionele groene daken in de wet zou voor
een stroomversnelling kunnen zorgen door het wegnemen
van drempels en het stellen van kaders waardoor decentrale
overheden makkelijker kunnen handelen.

Groenlinks, PvdA

12%
41%

VRAAG NAAR MULTIFUNCTIONELE GROENE DAKEN
Groene daken verbeteren het leefklimaat, vergroten de
natuurwaarde, bufferen water en zorgen ook nog eens voor
een hoger rendement in zonnepanelen. Logisch dus,
dat steeds meer bedrijven en particulieren interesse hebben
in het realiseren van groene of multifunctionele daken.
Maar toch maken wisselende normen en eisen vanuit ge
meenten en Rijksoverheid de keuze voor een multifunctioneel
groen dak ingewikkeld, waardoor het vaak niet gebeurt.
Daarom presenteerde een collectief van bouwers, architecten,
banken, wetenschappers en milieuorganisaties afgelopen
maand het Manifest Bouwen voor Natuur. Dit manifest sluit
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WAT STAAT ER IN DE PARTIJPROGRAMMA’S?
Aan het begin van een nieuwe regeerperiode kan echter
nog van alles veranderen. Wat vinden de politieke partijen
eigenlijk van groene daken? Het Nationaal Daken Plan
maakte een vogelvlucht door de partijprogramma’s.
Inmiddels heeft 24 procent van de politieke partijen in de
Tweede Kamer groene daken opgenomen in het partij
programma: D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren en
Partij van de Arbeid. Partij van de Arbeid en D66 willen vooral
inwoners en woningcorporaties stimuleren om groene daken
aan te leggen. GroenLinks en Partij voor de Dieren gaan hier
nog een stapje verder in. Zij zien graag dat groene daken
toegevoegd worden aan de lijst met verplichte energie
besparende maatregelen voor bedrijven en instellingen.

■ Niet benoemd
■ Alleen stimuleren
■ Stimuleren en verplichten
Gele daken stimuleren















BBB, CDA, D66, Groenlinks,
JA21, PvdD, PvdA, SGP, SP, VVD

Gele daken verplichten

Zonnepanelen op daken (gele daken) worden vaker
genoemd in de partijprogramma’s. Bijna 60 procent van de
partijen wil de zogeheten gele daken stimuleren: BoerBurger
Beweging, CDA, D66, GroenLinks, JA21, Partij voor de Dieren,

WAT WIL DE COALITIE?
Op moment van schrijven is de coalitie nog niet gevormd.
Voor de hand liggend is dat VVD en D66 samen met een
of meerdere andere partijen een coalitie gaan vormen.
Wat gaat dit betekenen voor multifunctionele daken in de
aankomende regeerperiode? De VVD is voor het stimuleren
van gele daken, maar wil daarbij wel de subsidieregeling
afbouwen om overstimulering te voorkomen. Over groene
daken staat niets in het partijprogramma. Wat betreft de
wens van D66 om gele daken verplicht te maken vanuit
de Wet Milieubeheer, is het onduidelijk of de VVD hierin
mee zal gaat. Het aanhaken van andere partijen in de
coalitie kan dus nog een groot verschil gaan maken.
Over blauwe of rode daken wordt in géén van de partij
programma’s gesproken.

WAT GEBEURT ER VANUIT GEMEENTEN?
Gele daken

47%
Multifunctionele daken bieden een oplossing voor allerlei
maatschappelijke opgaven. Ze bieden ruimte voor natuur
(groene daken), bergen of bufferen water (blauwe daken),
wekken energie op (gele daken) en/of bieden ruimte
voor recreatie (rode daken).

Dat partijen multifunctionele daken niet benoemen in hun
verkiezingsprogramma’s betekent overigens niet dat ze zich
niet inzetten voor biodiversiteit en klimaatadaptatie in de
stad. Maar liefst 76 procent van de partijen heef biodiversiteit
in het partijprogramma verwerkt. Ook zet 89 procent van de
partijen zich in voor het behalen van de klimaatdoelen en
benoemt 57 procent van deze partijen klimaatadaptatie
specifiek.

D66, Groenlinks, PvdD, PvdA

Los van de Tweede Kamer is er een groeiend aantal
gemeenten dat groene en gele daken stimuleert.
Vele kleine en grote gemeenten bieden subsidie aan
bij het aanleggen van een groen dak. Rotterdam heeft
bijvoorbeeld onder andere door het ‘multifunctionele
dakenprogramma’ al 360.000 m2 aan groene daken
gerealiseerd en nog eens 168.000 m2 aan gele daken.
Om voor met name voor gemeenten en vastgoedeigenaren
het opnemen van multifunctionele daken in beleid te verge
makkelijken, werkt het Nationaal Daken Plan de komende
periode onder andere aan een aantal beleidstools.
Deze tools moeten de drempel verlagen voor de verankering
in beleid en daarmee de toepassing van multifunctionele
groene daken versnellen. Decentrale overheden, bedrijven
en organisaties hebben al laten zien dat er veel mogelijk is
en dat de ambities hoog liggen.
Hoewel het interessant is wat er straks in het coalitieakkoord
terecht gaat komen voor de komende regeerperiode, gaan
we daar niet op wachten. We hebben plannen om multi
functionele daken in zoveel mogelijk beleid verankerd te
krijgen, daar willen we de komende periode hard aan
werken. Daarnaast zijn er nog andere speerpunten waar
het Nationaal Daken Plan mee aan het werk gaat,
maar daarover een volgende keer meer. Interesse gewekt?
Kijk ook eens op www.dakenplan.nl ■
Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Groener
bouwen

Specialist in dak- en gevelgroen. Van advies en ontwerp tot en met aanleg en
onderhoud. Met specialistische kennis en onze jarenlange ervaring helpen wij
met groene, duurzame en toekomstbestendige oplossingen voor uw vastgoed.

www.idverde.nl
idverde_Groener-bouwen_195x129_250221.indd 1

24-02-2021 11:02

Infraroodverwarming

plat dak
isolatie- en afschotspecialist
Toepassing van de juiste isolatie
vergroot de bruikbare ruimte in en
vooral op gebouwen. Elke toepassing
en specificaties vraagt een andere
oplossing. Natuurlijk bent u bij uw
keuze van materialen afhankelijk van
wet- en regelgeving, de bouwkundige
situatie en de functie van het gebouw,
maar een correct geïsoleerd plat dak
biedt vele (multifunctionele) pluspunten. Of het nu gaat om een groen
dak, extra leefruimte of zonnepanelen,
Unidek afschotisolatie is de ideale
oplossing voor uw plat dak.

Warmtepompen

LED verlichting

Zonnepanelen

Klimaatneutraal, duurzaam
en gasloos wonen en werken.
Dat duurzaam, gasloos en energieneutraal bouwen de toekomst heeft is
allang geen nieuws meer. Dit geeft niet alleen een gezonder leefklimaat
voor bewoners en gebruikers, maar is ook een noodzakelijke stap om ons
milieu te ontzien. AaboGreenTech, onderdeel van Aabo Trading, helpt
u graag om ook uw woning of gebouw door middel van een op maat
gemaakt pakket aan innovatieve technieken klaar te maken voor een
groene toekomst.
Eigen energie en warmte opwekken of zelfs compleet overstappen naar
een gasloze woning of gebouw is niet alleen een slimme en verantwoorde
investering voor uzelf, maar zeker ook voor het mileu. En wij helpen u graag
om dit te verwezenlijken! Bent u ondernemer? Dan helpen wij u tevens
graag bij het naleven van de Wet Milieubeheer!

www.aabogreentech.nl

Bezoek ook onze
nieuwe webshop!

www.unidekplatdak.nl
Lange Linden 32
5433 NC Katwijk

T 088-9965680
F 024-6782495

info@aabogreentech.nl
www.aabogreentech.nl
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AAN TAFEL MET… CORNÉ VAN GARDEREN

“Elk gebouw verdient
een groendak”
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.

Nolanda Klunder
Sempergreen is een internationaal opererende kweker en
leverancier van groene totaaloplossingen voor daken en
gevels. Dit jaar bestaat het bedrijf 25 jaar. Aanleiding voor
een gesprek met oprichter en CEO Corné van Garderen.

GEVOEL VOOR GROEN
Van Garderen: “Ik ben opgegroeid op de kwekerij van mijn
ouders. Mijn vader kreeg op een dag de vraag of hij vege
tatie kon leveren voor op daken. We zijn gewoon dingen
gaan uitproberen. Toen het lukte, zei hij: ‘Dat zou iets voor
jou kunnen zijn!’ Ik was achttien en ben geld gaan lenen
en grond gaan regelen. Zo ben ik begonnen, in 1996.”
In de beginjaren was er nog weinig vraag naar groendaken
in Nederland. “Daarom besloten we al snel de grens over
te gaan. In Duitsland was de markt al verder.
En als je eenmaal in
Duitsland zit, dan is het een
kleine stap naar Frankrijk
en de rest van Europa.
Binnen een paar jaar had ik
een internationaal bedrijf.”
Daarna werd Sempergreen
ook actief buiten Europa:
“In 2007 begonnen we in
Noord-Amerika. Vanaf daar
maakten we de stap naar
Azië en in 2015 volgden
het Midden-Oosten en
Zuid-Amerika. Vorig jaar zijn
we begonnen in Australië
en binnenkort volgt Israël.
Zo gaan we de hele
planeet over.”
“De planten worden altijd
lokaal gekweekt. Dat is
natuurlijk praktisch en het
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Sempergreen kwekerij.

is altijd ‘groener’ om lokaal te werken. Bovendien is het
noodzakelijk: je mag planten niet zomaar invoeren.
Inheemse planten hebben uiteraard het voordeel dat ze
het ter plekke goed doen. We kijken per gebied wat er goed
werkt. Dat gaat aan de hand van proberen en experimen
teren. Dat doen we op basis van heel veel ervaring en ons
gevoel. Door mijn jeugd op de kwekerij van mijn ouders
heb ik veel gevoel voor groen, ik snap waarom een plant
groeit of niet. Een plant vertelt altijd de waarheid en laat zelf
wel zien of hij het naar zijn zin heeft. We experimenteren met
verschillende planten en hebben daardoor na gemiddeld
een jaar een goede vegetatiemat voor de markt.”

INNOVATIES
Sempergreen begon in 1996 als kwekerij van vegetatie
matten voor daken, maar daar kwam na verloop van tijd
de vraag naar verticaal groen bij. Van Garderen: “Dat zijn we

gaan uitzoeken. We ontdekten dat dat niet met Sedum werkt,
dus we moesten een ander systeem ontwikkelen. Nu zijn
we kweker van vegetatiematten voor op daken én voorbe
groeide panelen voor op gevels. De groene muren worden
door onszelf geïnstalleerd of door onderaannemers. Dat werk
is namelijk zeer gespecialiseerd. Groene daken doen we niet
zelf: daarvoor leveren wij de materialen (vegetatiematten,
substraten en drainagebanen) maar wordt het installeren
gedaan door dakdekkers en hoveniers. Wij zijn ook actief
aan de voorkant: we praten met de overheid en architecten
om op die manier vraag te creëren. Als een grote partij ons
vraagt om een groendak te maken, spelen we die vraag
door aan dakdekkers of hoveniers. Wij leveren vervolgens
ons groendaksysteem aan de dakdekker of hovenier die het
project gegund heeft gekregen.”
Sempergreen is betrokken bij onderzoek naar innovatiemoge
lijkheden. Van Garderen vertelt: “Innovaties gaan bijvoorbeeld
over de combinatie van zonnepanelen en groendaken.
Onder zwarte zonnepanelen groeit niet veel, maar wel onder
de zonnepanelen die licht doorlaten. Een andere grote inno
vatie is de ontwikkeling van het Detentiedak. Detentiedaken
voeren het hemelwater vertraagd af, waardoor de grond
de tijd heeft om het water op te nemen. Dat is goed voor
het grondwaterpeil. Wat een Detentiedak meer doet dan
een retentiedak is ervoor zorgen dat het regenwater binnen
24 uur afgevoerd is, zodat het weer een nieuwe regenbui
kan opvangen. Verder hebben we DuoRoof opgericht,
los van Sempergreen. DuoRoof richt zich op de woningbouw,
de rijtjeshuizen, met pannendaken. Ons doel is om die
hellende daken te voorzien van groen én zonnepanelen.
Lange tijd werd er geen groen aangebracht op hellende
daken, omdat dat te complex zou zijn: groendaken zijn iets
zwaarder, dus het kan alleen op een wat steviger dakcon
structie. Bovendien heb je te maken met onderhoud, wat op
hellende daken nog meer eisen stelt aan de veiligheid. Twee
jaar geleden zeiden wij: dat gaan we aanpakken. Want stel
je toch eens voor wat er allemaal mogelijk is als rijtjeshuizen
massaal groene daken zouden krijgen! Bij nieuwbouw kan je
dat gaan introduceren. Daar zie ik veel toekomst in.”

dat ik graag een eigen zaak wilde. Maar langzamerhand
werd het vergroenen van gebouwen en stedelijk gebied
echt een missie van me. Ik wil met mijn bedrijf de wereld
groener maken. Elk gebouw verdient een groen dak.
Dat verdient de planeet. Daar kunnen we niet meer omheen.
We kunnen veel doen met circulariteit en zonne-energie,
maar we redden het niet zonder planten. Sempergreen is
een schakel daarin. Met Sempergreen zijn we met een mooi,
enthousiast en goed team een markt ingegaan die er toen
nog nauwelijks was. Het is geweldig dat het
slaagt. Mijn baan bestaat nu voor een
groot deel uit besturen, maar ik
ga zo vaak mogelijk naar de
planten toe. Ik geniet ervan
om op de kwekerij te zijn.
Voor een goede vegetatie
mat moet je kunnen
denken vanuit de plant
en begrijpen waar hij zich
wel of niet goed bij voelt.
Je houdt een plant niet
voor de gek.” ■

CORNÉ VAN GARDEREN
IN ACHT VRAGEN
BURGERLIJKE STAAT? GETROUWD MET KARIN.
KINDEREN? TWEE ZOONS EN TWEE DOCHTERS, IN DE LEEFTIJD
VAN 3 TOT 19 JAAR.
WAT DOE JE ALS JE NIET WERKT? IK TUINIER GRAAG.
VERDER WANDEL IK GRAAG IN DE NATUUR MET MIJN GEZIN EN HOND.
FAVORIETE MUZIEK? IK HEB EEN HEEL BREDE MUZIEKSMAAK EN
LUISTER VAN ALLES.
FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING? ITALIË, VANWEGE DE NATUUR EN
CULTUUR. VOORAL DE DOLOMIETEN EN DE MARKEN (MIDDEN-ITALIË,
AAN DE ADRIATISCHE ZEE).

MISSIE
Wat is er nodig om de Nederlandse daken sneller te vergroe
nen? “De overheid zou groendaken meer kunnen stimuleren.
In Duitsland zie je hoe dat kan werken. Wij werden gevraagd
om een toren in het centrum van Frankfurt van een groene
gevel te voorzien. Die toren zou 90 meter hoog worden. Bij
de afgifte van de vergunning zei het stadsbestuur: ‘Je krijgt
een vergunning voor drie verdiepingen extra, als je de gevel
groen maakt.’ Met die drie extra verdiepingen werden de
kosten voor de vergroening terugverdiend. Een heel mooie
manier om vergroening te stimuleren. “

FAVORIETE STAD? IN NEDERLAND: UTRECHT. INTERNATIONAAL:
CHICAGO, VANWEGE DE PRACHTIGE PARKEN, ONDER ANDEREN
AANGELEGD DOOR NEDERLANDSE LANDSCHAPSARCHITECTEN.
EN HONGKONG, VANWEGE DE CULTUUR EN DE HANDELSDRIFT.
WIJ INSTALLEREN DAAR NU DE GROOTSTE GROENE GEVEL OOIT,
BIJ HONGKONG AIRPORT.

Van Garderen is niet alleen opgegroeid in het groen,
hij is ook een geboren ondernemer. “Als kind had ik een
klein kwekerijtje van planten en bomen die mijn vader
had afgekeurd. Ik kweekte ze weer op en verkocht ze.
Ik heb het kasboekje nog uit die tijd. Toen ik achttien was
en Sempergreen begon, was het mijn voornaamste drijfveer

WAAR BEN JE IN JE WERK HET MEEST TROTS OP? DAT WE MET ONS TEAM
EN ALLE BETROKKEN PARTIJEN DE AFGELOPEN 25 JAAR DE VERGROENING
VAN GEBOUWEN EN STEDEN OP DE KAART HEBBEN GEKREGEN.

FAVORIETE GEBOUW OF ARCHITECT? IK VIND ELK GEBOUW MET
GROEN MOOI, MAAR MIJN FAVORIET IS HET NIEUWE HOOFDKANTOOR
VAN TRIODOS IN ZEIST (MET ONZE VEGETATIEMATTEN EROP)

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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& ZAKEN

DAKEN

De dakenvakbeurs van Nederland

UITGESTELD NAAR 11 november 2021

#Staysafe
.
Anderhal
ve
meter is

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 11 november 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.

beter!

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 11 november 2021 bij DAKEN & ZAKEN!

ALUMINIUM MUURAFDEKKAPPEN: DUURZAME DAKRANDAFWERKING

Deze beurs wordt mede ondersteund door:



Roval Aluminium is marktleider in de ontwikkeling, productie
en levering van aluminium muurafdekkappen. Steeds vaker
worden aluminium muurafdekkers gebruikt als dakrandafwerking. Roval heeft verschillende modellen in het assortiment voor
zowel nieuwbouw- als renovatie- en herbestemmingsprojecten
voor woningbouw en utiliteitsbouw. De muurkappen zijn prima
te combineren met aluminium balustersystemen van Roval.
Kenmerkend voor onze muurafdekkappen is dat ze met behulp
van een door Roval zelf ontwikkeld klangensysteem schroefloos
gemonteerd kunnen worden. Mooi, duurzaam en functioneel!

Laat je inspireren op www.roval.nl

Roval Aluminium
Roval Aluminium is specialist in de ontwikkeling,
productie en levering van aluminium bouwproducten voor daken en gevels. Tot het uitgekiende
assortiment behoren onder meer aluminium
dakranden, lekdorpels, muurafdeksystemen,
balusters, groendakproducten, dakrand- en
doorvalbeveiliging en privacyschermen. Daarnaast
biedt Roval Aluminium maatwerk in zetwerk.
Mooi, functioneel en duurzaam.

SPECIAL GROENDAKEN EN WATERBERGING

Polderdaken maken slim
gebruik van regenwater

Nolanda Klunder
Door verharding van oppervlakten in grote steden kan
hevige regenval tot problemen leiden. Aan de andere kant
kent Nederland periodes van droogte. Joost Jacobi legt
uit wat het Polderdak daarbij kan betekenen: “Het systeem
bestaat uit opvang in kratten in combinatie met een slimme
dakstuw, de smartDrop. Deze dakstuw zit vol sensoren, die het
waterniveau, de neerslag,
de luchttemperatuur en
de watertemperatuur
meten en de gegevens
naar een server sturen.
Daar worden ze gecom
bineerd met de weers
voorspellingen. Op basis
daarvan wordt bepaald
of het water in de kratten
wordt vastgehouden of
geloosd. De slimmigheid
zit erin dat de stuw het
water loost op het
Joost Jacobi
moment dat er neerslag
is voorspeld. Het riool
raakt dan niet overbelast en de komende regenbui wordt
volledig opgevangen.”

GECOMBINEERD MET GROENDAK
De bufferkratten kunnen, afhankelijk van het type, 71 of
133 liter per m² vasthouden. Dit water kan afgevoerd worden
naar het riool maar het kan ook een functie krijgen.
“Je kunt de bufferkratten combineren met een groendak.
Het water kan dan gebruikt worden om het groen te irrigeren.
Je kunt het water ook gebruiken als grijswater, voor bijvoor
beeld de wc of de wasmachine. Hiervoor moeten de leidin
gen in het pand geschikt zijn, dus dit doe je in de praktijk
alleen bij nieuwbouw.”

legt Jacobi uit: de isolatielaag moet dan wel voldoende
drukvast zijn, de constructie moet het dak kunnen dragen en
aanvullende maatregelen zijn wellicht noodzakelijk om het
risico te verkleinen op onderstroom van water bij onverhoopte
lekkage in de dakbedekking. “Polderdaken inclusief groen
zijn zo’n 180 kg per m². Daarmee kunnen ze bijvoorbeeld niet
op distributiecentra. Overigens is een Polderdak zwaarder
dan een sedumdak, maar lichter dan een intensief groen
dak met kruiden en grassen. Dat heeft ermee te maken
dat een intensief groendak een dikke substraatlaag moet
hebben om genoeg water vast te houden voor de beplan
ting. Bij een Polderdak hoeft de substraatlaag geen water
vast te houden, want irrigatie kan vanuit de bufferkratten.
Daardoor kan de substraatlaag gewoon ongeveer 6 cm zijn,
zoals bij sedumdaken.”

ONDERZOEK
MetroPolder is betrokken bij RESILIO, een onderzoeksproject
waar Roofs eerder over schreef (augustus en oktober 2020).
Jacobi: “Daarbij gaan we 10.000 m² Polderdaken bij woning
corporaties aanbrengen. Aanvullend doen we onderzoek op
een zogenoemd innovatieLAB. We doen bijvoorbeeld onderzoek naar de vraag wat het Polderdak doet met de binnen
temperatuur van het pand. Groendaken hebben een verkoe
lend effect: door verdamping daalt de omgevingstemperatuur.
In welke mate geldt dat ook inpandig? Mogelijk doet het
water in de kratten ook iets voor de binnentemperatuur.

“Bij een Polderdak hoeft de
substraatlaag geen water vast te
houden, want irrigatie kan vanuit
de bufferkratten”

Provinciehuis Den Haag.

Dat wil echter niet zeggen dat Polderdaken per definitie
alleen bij nieuwbouw aangebracht kunnen worden.
Ook sommige bestaande gebouwen zijn geschikt,

Regenwater is geen afvalproduct, maar een grondstof, dat is het uitgangs
punt van MetroPolder Company. Regenwater kan immers voor verkoeling
zorgen, het grondwater aanvullen en in veel gevallen drinkwater vervangen.
Vanuit die gedachte heeft het bedrijf het Polderdak ontworpen. Dat bestaat
uit een laag bufferkratten, waarin regenwater wordt opgevangen. Een slimme
stuw bepaalt wanneer het regenwater wordt vastgehouden of afgevoerd.
Joost Jacobi van MetroPolder Company vertelt over de ontwikkelingen.
Polderdak-principe.
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Daarnaast werkt MetroPolder verder aan andere producten.
“We richten ons nu ook op groene gevels. Je kunt het water
uit de bufferkratten gebruiken om gevelbakken te irrigeren.
Daarvoor hebben we de smartLevel ontworpen, die onder
aan de gevel meet wat het waterniveau is en dat communi
ceert aan de smartDrop op het dak. Ook zijn we in gesprek
met partijen die het water kunnen zuiveren tot drinkwater.
Dat is financieel niet snel interessant, maar je kunt je voor
stellen dat het voor restaurants een goed verhaal is dat hun
water afkomstig is van hemelwater op hun eigen dak.”

WAARDE
Polderdaken bieden maatschappelijke baten die lastig in
euro’s zijn uit te drukken. “Daarom zijn er voor de bestaande
bouw meerdere partijen nodig.

De gemeente en het waterschap hebben een probleem,
de woningcorporaties kunnen dat helpen oplossen
doordat zij veel onbenut dakoppervlak hebben. Wij helpen
dat in cijfers uitdrukken: ‘Als woningcorporatie kunnen wij
zus-en-zoveel zwembaden water vasthouden, wat heeft de
gemeente daarvoor over?’ Ook kan de gemeente zich de
vraag stellen: hoeveel is extra groen in de stad waard?
Op het maaiveld is daar geen ruimte meer voor. En het
waterschap: als je geen overstort meer hebt, wat bespaar je
dan? Al die factoren moet je meenemen. Polderdaken zijn
niet dé oplossing van de waterproblematiek in grote steden,
maar wel een deel van de oplossing. Zonder waterbergende
Polderdaken red je het waarschijnlijk niet.” ■
Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Kantoorgebouw Vivaldi na en tijdens de aanleg van een polderdak.

In de winter kunnen de lege kratten effect hebben: de extra
luchtlaag kan de kou wellicht buitenhouden.” Een andere
onderzoeksvraag is de relatie tussen groendaken en zonne
panelen. “Er is beperkt onderzoek geweest dat erop wijst
dat je ongeveer 6% meer rendement van je zonnepanelen
hebt als je ze aanbrengt op een groendak, doordat het
groen de zonnepanelen koelt. Wij gaan uitzoeken of dat
inderdaad zo is.”
De meeste Polderdaken bevinden zich in Amsterdam,
maar er zijn ook pilots in het buitenland. “We werken samen
met vier universiteiten in Italië en er zijn pilots in New York
en Antwerpen. We zijn in gesprek met partijen uit Berlijn,
Zuid-Afrika en Japan. Overal heb je te maken met andere
omstandigheden. In België en Duitsland bijvoorbeeld is het
drinkwater vier keer zo duur als hier. Dat maakt het gebruik
van regenwater financieel aantrekkelijk.”
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ERIK EN DE ANDEREN

Groendaken worden volwassen
Enkele jaren nadat ik in 1985 mijn eerste stappen binnen de dakenbranche
had gezet, kwam ik voor het eerst in aanraking met lichtgewicht mossedum
daken. De toenmalige verwerker en ontwikkelaar uit Sliedrecht had een
prefab mat ontwikkeld die zo over het dak gelegd werd en trotseerde zelfs
met een gewicht van 24 tot 30 kilo per vierkante meter de toenmalige licht
gewicht daken zoals die van stalen magazijnen. Met dit revolutionaire systeem
zijn wij vanuit het dakdekkersbedrijf in 1989 gestart met de promotie van dit
opmerkelijke prefab groendak.

Andreas Ensemble, Amsterdam.

Erik Steegman, directeur NDA
De prijzen van deze systemen lagen toen, inclusief verlegging,
tussen de 120 en 150 gulden. Voor de jongeren onder ons:
55 tot 70 euro. En wat kreeg je daarvoor? Een kant en klare
groene mat die los op de dakbedekking werd gelegd, on
derling in de overlap vastgezet met PU lijm, soms ook verlijmd
op de ondergrond. Vele daken hebben een ‘greenwash’
gekregen met een voor die tijd revolutionaire product.
In één keer zaten wij niet meer met de opdrachtgever te pra
ten over de esthetiek van die zwarte bezande APP bitumen
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dakbedekking of over de prijzen van het
waterdichtingssysteem, maar ging het over
milieu, biodiversiteit, hittestress, waterbuffe
ring en alle andere voordelen van groen
op het dak. Het roer ging om en vanaf die
dag verkochten wij fraaie begroeide daken
waar dan en passant nog een waterdich
ting onder ging. Het is maar hoe je het
bekijkt, de trend was gezet.
Vele architecten en woningbouwvereni
gingen keken indertijd verrast naar de mogelijkheden om
daken van natuur te voorzien.

Men kwam er ook achter dat veiligheid op het maaiveld
anders is dan veiligheid op het dak. Via BDA en IPC werden
volwaardige dakhoveniers opgeleid en het vak werd erkend.
Inmiddels heeft het groencollectief vanuit de uitvoerende
markt aansluiting gevonden bij overkoepelende organisaties
en verzekeraars waarbij men ook al voorsorteert op de wet
kwaliteitsborging met systemen van uitvoeringsinspectie en
verklaringen van goedkeuring.

Denk aan Het Rotterdamse Dakenboek of Planten voor alle
daken van Annemieke Langendoen, een technische en rijk
geïllustreerde boek voor iedereen met groene dakenvingers
(nog steeds te bestellen via de website van de NDA). Ook op
trainingsgebied is veel geschreven, waarbij ik in het bijzonder
wil noemen de laatste uitgave van het ISSO praktijkboek
Multifunctionele groene daken en gevels, dat als lesstof in
de opleiding voor dakhovenier wordt gebruikt.

Wij kunnen constateren dat er maar weinig samenwerkings
verbanden zijn ontstaan die zo op elkaar zijn ingespeeld als
de dakdekker en de hovenier. Daarbij wordt steeds vaker
samengewerkt met de grote systeemproducenten die als
ontwikkelaars en innovatoren in de begroeide dakenbranche
actief zijn. Waterretentie, waterbuffering en waterberging zijn
daarbij de nieuwe ontwikkelingen op het dak.

KWALITEITSBORGING

GREEN DEAL GROENE DAKEN
Opdrachtgevers ontdekten indertijd de subsidieregeling via
gemeentelijke instellingen en nog steeds zijn er nog potjes
met geld om groendaken te stimuleren. Deze zijn echter
vaak snel leeg; om binnen de gemeentegrenzen sneller tot
begroeide daken te komen lijkt wetgeving een betere
oplossing om dat te bewerkstelligen. In 2013 sloot het
Ministerie van Infrastructuur en Milieu met gemeentes, water
schappen, verzekeraars, marktpartijen en kennisinstellingen
De Green Deal Groene Daken (GDGD). Doel: knelpunten
aanpakken die investeren in groene daken frustreren en
bredere toepassing stimuleren. Hierdoor ontstonden succes
volle spin offs, zoals het ontwikkelen van een normblad voor
begroeide daken (NTA 8292). Hierin staan drie thema’s
beschreven: brandveiligheid, windvastheid en waterbufferend
vermogen van extensieve begroeide daken. Ook de
Handreiking Natuurdaken is een mooie bijvangst van de
GDGD waarmee voorgesorteerd werd op het nu actuele
natuurinclusief bouwen. En wat dacht u van de vele boeken
en naslagwerken die zijn gemaakt door de branche.

Wat staat de laatste jaren centraal? Allereerst de kwaliteit
van de extensieve begroeide daken. De stand der techniek
geeft aan dat een duurzaam begroeid dak bestaat uit een
goede drainagemat en een substraatlaag van vastgestelde
dikte. Het water bufferende vermogen is belangrijk om de
groenmat langere drogere periodes te kunnen laten door
staan, en de beplanting moet uitgebalanceerd zijn, geschikt
voor het doel in de betreffende omgeving. De dunste matten
zijn verleden tijd, en mossedum kan ook niet meer. Sedum en
mos gaan gewoon niet goed samen.
Met de opkomst van het multifunctionele dak wordt een
integrale benadering van de werkzaamheden vanuit de
dakdekkersbedrijven steeds belangrijker. Bij die integrale
benadering hoort het bieden van kwaliteit en het staan voor
de eigen verantwoordelijkheden. Ondanks dat wij al ruim
35 jaar groen denken is de integratie, vanwege alle systemen
die wij bedacht hebben, nog al eens ver te zoeken.
Kwaliteitsborging, waarborgfondsen, verzekerde garanties
met goedkeurende verklaringen en een duurzame toepas
sing met bewezen levensduur zijn niet opgezet zodat het
dakdekkersbedrijf (in samenwerking met de dakhovenier)
aansprakelijkheden kunnen ontlopen. Ze zijn opgezet vanuit
kwaliteitsborging zodat de eigenaar/opdrachtgever bij cala
miteiten geholpen wordt. Als men kiest voor een kwaliteits
bedrijf, bijvoorbeeld aangesloten bij Dakmerk of Groenkeur,
is dit dus een extra zekerheid op de al geleverde kwaliteit.
Duurzame integratie van
de waterdichting en een
prachtig begroeid dak, plus
een tevreden klant, daar
kunnen wij trots op zijn. ■
Dit artikel kunt u lezen
op www.roofs.nl

VOLWAARDIG VAK
Sinds die tijd is er wel wat veranderd. Meer en meer dakdek
kersbedrijven zagen voordeel in een integrale aanpak van
groen en grijs en hebben samenwerking met de hovenier
opgezocht. Ook zijn een aantal hoveniers, later onder
kwaliteitssupervisie van Groenkeur zich gaan richten op het
aanbrengen van het begroeide dak waarvoor dan vaak
de samenwerking werd gezocht met dakdekkersbedrijven.

Daktuin Rapsody, Amsterdam.
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ACTIONDAK
Duurzame afdichtingen
voor groendaken

Bestel gewoon vanaf
het dak!
Actiondak, de online groothandel in:
APP - SBS - EPDM - ONDERLAGEN - RESITRIX - KITTEN - PRIMERS - PARKERS - SCHROEVEN NAGELS - DRUKVERDEELPLAATJES - HEMELWATERAFVOEREN - ISOLATIE - DAKONTLUCHTINGEN
- DAKRANDAFWERKING - VEILIGHEID - GEREEDSCHAP - KLEDING

WWW.ACTIONDAK.NL

Op zowel ecologisch, economisch als maatschappelijk
gebied bieden groendaken vele voordelen. Zo maakt een
groendak onderdeel uit van klimaatbestendig bouwen en
verlaagt het de omgevingstemperatuur. Ook dempt een
groendak het omgevingsgeluid, verlengt het de levensduur
en absorbeert het regenwater. Al met al een verantwoorde
keuze om voor een groendak te kiezen. Om hier optimaal
van te profiteren, biedt Triflex diverse afdichtingen voor
groendaken.
Een groen retentiedak
Ook kunnen groendaken nog een extra functie hebben,
bijvoorbeeld als waterbergingsdak. Elk groendak absorbeert
logischerwijs water. Een waterbergingsdak, ook wel
retentiedak genoemd, absorbeert veel water en voert
het vervolgens gestructureerd en vertraagd af naar het
rioleringsstelsel. Met name in stedelijke gebieden waar het
meeste groen is vervangen door gebouwen en wegen, kan
een retentiedak uitkomst bieden.
Duurzame dakafdichtingen
De volledig naadloze en waterdichte producten van Triflex
hechten perfect aan alle mogelijke oppervlaktes- en

dakdetails. Het systeem beweegt flexibel met de ondergrond
mee en heeft daardoor een scheuroverbruggende werking.
Tevens worden de systemen zonder hittebron aangebracht,
daarmee is het risico op brand tijdens de applicatie in zijn
geheel uitgesloten.
Het Triflex ProDetail afdichtingssysteem is bij uitstek geschikt
voor groendaken en omsluit elk dakdetail als een tweede huid.
Van een groot oppervlak zonder bijzondere complicaties tot
een klein, hooggelegen (groen)dak met uitgesproken details.
Het Triflex ProTect afdichtingssysteem is ook bijzonder geschikt
voor groendaken en toepasbaar op vrijwel iedere ondergrond.
Het is hydrolyse- en chemicaliënbestendig en uitstekend
bestand tegen worteldoorgroei.
CE-markering
In het kader van de CE-markering dient er volgens de NEN-EN
13948 een test te worden gedaan. Ook de Triflex producten
hebben deze test ondergaan. Agressief wortelende planten
zijn in testcontainers geplaatst op een Triflex afdichting
en gedurende twee jaar verzorgd. Na die periode zijn de
proefstukken beoordeeld op de wortelaantasting. Hieruit bleek
dat de afdichtingen in de hoogste klasse zijn goedgekeurd.

Triflex BV | Boerendanserdijk 35 | 8024 AE Zwolle | T: +31 (0)38 460 20 50 | info@triflex.nl | www.triflex.nl
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7.500 m drainagevloer voor Terraced Tower
2

Binnenkort trekken de eerste bewoners in hun apparte
menten in de Terraced Tower. Deze ruim honderd meter
hoge toren van glas en bronskleurig aluminium verrees
aan de Boompjes in Rotterdam en omvat 258 huuren 86 koopappartementen van 55 tot 136 m2,
commerciële ruimtes op de begane grond en onder
gronds 212 parkeerplaatsen en een fietsenstalling voor
688 fietsen. De bewoners beschikken over buitenruimten
in de vorm van balkons, terrassen, loggia’s en galerijen.
Mastum heeft deze oppervlaktes – 7.500 m2 in totaal –
voorzien van een slijtvaste, waterdoorlatende vloeren.
Een groot project en vooral logistiek gezien een
bewerkelijke klus.
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In samenspraak met aannemer Besix is besloten de buitenopper
vlakken af te werken met WaDo Drain®. Alexander Rooijens, account
manager van Mastum, legt uit: “Onze opdrachtgever was op zoek
naar een stabiele, slijtvaste en waterdoorlatende vloeroplossing
met niet teveel eigen gewicht. Wij hebben daarom de Wado Drain®
geadviseerd en die wordt momenteel op alle verdiepingen door ons
aangelegd. Dat betekent straks droge voeten voor iedereen die er
gebruik van maakt, ook als het regent.”

WIT
De drainage laag is drie centimeter dik en bestaat uit een mengsel
van gebroken grind (2-6 mm), portlandcement en milieutechnisch
verantwoorde stoffen. Rooijens: “Meestal zie je dit materiaal in een
grijze kleur, hier wilde de architect witte vloervlakken, enerzijds
voor een luxere vormgeving, anderzijds om meer indirect licht in
de appartementen te krijgen. Daarom is wit portlandcement gebruikt.
De waterdoorlatendheid is ongeveer veertig liter per vierkante meter
per minuut, ruim voldoende om de meestal overdekte vlakken droog
te houden.”

een meter gebruiken we Resitrix, bredere vlakken doen we
met bitumen”, specificeert Rooijens. “Met BDA Dakadvies en
de aannemer hebben we vanaf de tekentafel wel moeten
stoeien om de opstaande randen slim en efficiënt waterdicht
te kunnen maken. De oplossing was om in de ruwbouwfase
al het opstaande werk met stroken Resitrix waterdicht te
maken. Voor het maken van de afwerkvloeren hebben we
een plan gemaakt zodat we met dilataties netjes uitkwamen bij de gebouwstramienen en er niet te grote vlakken
tegelijk zouden ontstaan. Dat betekent dat we ongeveer
drie vierkante meter per keer leggen.”

betonpomp op de stortlocatie te krijgen en dat hebben
we voor de onderste negen lagen ook kunnen doen.
Daarboven komt de pomp niet en is overgeschakeld op
het oude handwerk. Ofwel beneden betonmolens en met
kruiwagens via de liften de vloermix de hogere verdiepingen
brengen.

KRUIWAGENS

Normaal verwerkt een vloerenlegger 25 à 30 vierkante meter
op een dag en dat kan één collega die de mix aanmaakt
goed bijhouden. Bij een project als Terraced Tower maken
twee man beneden de mix aan en die bedienen drie of
vier vloerenleggers. Het resultaat is in elk geval een mooi,
droog en veilig beloopbaar eindproduct.” ■

Logistiek is de Terraced Tower een interessante uitdaging
voor een dakdekker. Rooijens: “WaDo Drain® is met een

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

DAKPAKKET
De drainagelaag is een afwerkproduct dat wordt gestort op een
typisch dakpakket: dakbedekking, PIR-isolatie (onder veel buitenruimte bevindt zich binnenruimte of binnen-buitenruimte) en
een dampremmende laag. “Daar waar de galerij smaller is dan

Samen sterk op daken. Dat is het credo van MASTUM
bv. Samenwerken met alle partijen uit de bouwkolom.
Om de mooiste, beste en meest innovatieve daken te
maken. Daken waarvan je een glimlach op je gezicht
krijgt. Althans, wij zeker. Daken die variëren van
traditionele daken en gebruiksdaken tot parkeerdaken
en energiedaken. Een breed spectrum dus. Dat
kunnen we omdat we hiervoor de juiste kennis en het
juiste vakmanschap in huis hebben. Dat moet ook wel
als je voortdurend streeft naar de beste kwaliteit.

www.mastum.nl
Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Manifest bouwen voor natuur:
Verplicht rekening houden
met dieren, groen en klimaat
Op 10 maart presenteerde een collectief van bouwers, architecten, banken,
wetenschappers en milieuorganisaties het Manifest bouwen voor natuur.
De ondertekenaars willen een natuurstandaard voor nieuwbouw en daarmee
steden en dorpen in Nederland leefbaar houden met voldoende biodiversiteit.
Dat kan met nestruimte in de gevels, groene daken, en natuur in de buurt.

Nederland staat voor een enorme woningbouwopgave:
voor 2030 worden er 1 miljoen woningen gebouwd.
Dat is slechts één van de uitdagingen waar Nederland voor
staat in steden en dorpen: de komende decennia moeten
bijvoorbeeld ook alle wijken klimaatadaptief worden en
ruimte gemaakt worden voor natuur. De opstellers van dit
manifest willen de aanpak van deze uitdagingen combi
neren en natuurinclusieve nieuwbouw realiseren. Dat kan,
bouwers doen het al langer en realiseren natuurinclusieve
projecten. Het blijkt mogelijk om mensen, dieren en planten
in hetzelfde bouwproject een plek te geven. Veel dieren,
waaronder vogel- en vleermuizensoorten, zijn afhankelijk
van een stedelijke omgeving. Door ook voor deze dieren te
bouwen kan nieuwbouw leiden tot een verbetering van de
biodiversiteit in de stad.
De mens is afhankelijk van de natuur. Niet alleen omdat de
natuur zuurstof en voedsel produceert, maar ook omdat zij
water en weersextremen opvangt, fijnstof bindt, ontspanning
biedt en welzijn bevordert. Toen Nederland in het voorjaar
van 2020 massaal thuis moest blijven, gingen mensen
hun directe leefomgeving, natuurgebieden en de unieke
Nederlandse landschappen opnieuw waarderen. Niet eerder
genoten we zo intensief van de natuur in de stad en vonden
we stedelijke natuur zo belangrijk.
De opstellers van dit manifest zien natuurinclusief bouwen
als een antwoord op een aantal uitdagingen. Toch worden
maatregelen voor natuur helaas nog niet standaard toegepast in alle bouwprojecten. Natuurinclusief bouwen is nog
niet vanzelfsprekend en kan zelfs nadelig werken voor bouwers,
wanneer hun opdrachtgevers alleen op kosten selecteren.
Het ontbreekt aan een gelijk speelveld, normen en eisen ver
schillen per gemeente en project. Dit is nadelig voor natuur,
bewoners, bouwers en ontwikkelaars. En dat terwijl het vaak
de kosten niet zijn. “Een steen voor een huismus kost 30 euro,
een voeg toegankelijk maken voor een vleermuis is bijna
gratis”, vertelde Femke Jochems van de Vogelbescherming
aan Trouw. En in diezelfde krant denkt Rob van Tilburg van
Natuur & Milieu “Als je natuurmaatregelen vanaf het begin
meeneemt, krijg je nauwelijks hogere prijzen”.
Voor natuur is aandacht bij bouwers gemeenten en ook bij
politici. Zo nam de Tweede Kamer op 1 december 2020 met
brede steun een motie aan over natuurinclusief bouwen.
Daarin vraagt de Tweede Kamer de regering te onderzoeken
of natuurinclusief bouwen opgenomen kan worden in het
Bouwbesluit. Eerder dat jaar schreef minister Schouten in een
brief aan de Tweede Kamer: “Het mag niet zo zijn dat bouw
ontwikkelingen ten koste gaan van de natuur, deze zouden
de natuur juist moeten versterken”. Intussen wordt er al veel
natuurinclusief gebouwd, denk alleen al aan de vele groene
daken die worden opgenomen in projecteisen en gebouw
ontwerpen. Waar we volgens de ondertekenaars naar toe
moeten is een versnelling, een sprong naar schaalvergroting.
Dat bereik je door natuurinclusief bouwen op te nemen in
het Bouwbesluit. ■
Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Ondertekenaar van het Manifest bouwen voor natuur zijn:
• ABN AMRO Bank
• Prof. dr. ir. Anke van Hal
• Arcadis
• ASN Bank
• AVVN samen natuurlijk tuinieren
• Ballast Nedam Development
• BAM Wonen
• BNA (Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus)
• De Dakdokters
• De Twee Snoeken Architecten
• De Vlinderstichting
• De Volksbank
• Deltaplan Biodiversiteitsherstel
• Dolmans Landscaping Group
• Donker Groep
• ECO+BOUW
• Prof. dr. Geert de Snoo (NIOO-KNAW)
• Dr. Gerard Korthals (Centrum voor Bodemecologie
NIOO-KNAW, WUR)
• Heijmans, idverde NL
• IVN, Dr. Jolanda Maas, (assistant professor afd. Klinische,
Neuro en Ontwikkelingspsychologie VU
• KennisCentrum Circulaire Bouw (KCCB)
• Drs. Kim van der Leest
• KNNV
• Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners
(VHG)
• Lodewijk Hoekstra
• Prof. dr. Louise Vet (NIOO-KNAW)
• Em. prof.dr.ir. Michiel Haas (Organisatie nibex green,
voormalig TU-Delft)
• MVRDV Architecten
• Nationaal Dakenplan
• Naturalis
• Natuur & Milieu
• Natuur en Milieufederaties
• Dr. ir. Nico Tillie (Urban Ecology & Ecocities Lab, TU Delft)
• Nico Wissing
• NL Greenlabel
• Optigrün Benelux
• Paul de Ruiter Architects
• Rijnbout Architecten
• Dr. ir. Robbert Snep (senior onderzoeker Groene Steden, WUR)
• Ruimtelab Architecten
• Stichting Groenkeur
• Stichting Steenbreek
• Sweco Nederland
• Tuinbranche Nederland
• Urgenda
• Vakbeurs Openbare Ruimte
• Velt vzw
• Vereniging voor Bouwwerk Begroeners
• Vesteda
• Vogelbescherming Nederland
• VolkerWessels
• Zoogdiervereniging
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Groen en blauw gaan
uitstekend samen

Bevestiging aan de onderconstructie is niet nodig.
Niet-onbelangrijk detail: het geheel is probleemloos te
combineren met de gangbare valbeveiligingssystemen.

EENVOUDIGE MONTAGE
Het Solargroendak is er in een uitvoering voor extensieve
groendaken (Solar FKD) en voor extensieve groendaken met
waterretentie (Solar WRB). Beide systemen kenmerken zich
door de eenvoudige montage die 25 % sneller gaat dan de

“Solargroendak zorgt
voor meer rendement”

Zonnedaken zijn belangrijk voor een
duurzame energievoorziening. Leg je

Doorsnede (Solar WRB)

onder de panelen dakbegroeiing aan
dan ontstaat een combinatie met nog
meer voordelen. Optigrün speelt hierop
in met het nieuw ontwikkelde Optigrün
Solargroendak-systeem.

Solargroendak (Solar FKD)
PV-panelen zijn snel en eenvoudig op de draagconstructie te monteren.

Een groendak en zonnepanelen helpen elkaar. Een groene
ondergrond werkt op warme dagen verkoelend, dat ver
hoogt het rendement van de zonnepanelen en beperkt het
vermogensverlies op de lange termijn. Verder beschermt
het groen de onderliggende dakbedekking en verhindert
het mogelijke vlamverspreiding. En groen is uiteraard nuttig
door de waterretentie en het verbeteren van de biodiversiteit.
Bij nieuwbouw en herontwikkeling worden energie- en
natuurinclusieve maatregelen steeds vaker verplicht.

Retentiematten liggen over de voeten van de PV-constructie.
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Door op het dak zonnepanelen en groen te combineren,
kan men aan deze eisen voldoen. Optigrün Solargroendak
is een speciaal ontwikkeld systeem waarbij het groendak de
ballast vormt van de zonnepanelen en er onder doorloopt,
zodat een zo groot mogelijk oppervlak begroeid kan worden.

voorgaande systemen en tevens zijn er minder beugels nodig
dan voorheen. Dit alles zorgt voor een besparing in installatie
en montagekosten van 30% waardoor het nog meer loont
om zonnepanelen te combineren met een groendak.

COMPONENTEN
Het systeem bestaat uit een RMS beschermlaag, een FKD
drainagelaag dan wel WRB 80F retentielaag, een filterlaag,
een substraatlaag en Sedum of Sedum/grassen/kruiden
vegetatie. Het groendak is de ballast tegen wegwaaien,
aanvullende ballast zoals tegels zijn dus niet nodig.
De Solar FKD wordt met name toegepast bij ‘normale’ groen
daken vanaf 250 m². Een Solar WRB is de combinatie van
een Solargroendak met een Retentiedak. Deze variant kan
ook uitgevoerd worden met enkel grind en retentie.

PV- GRIJS/BLAUW DAK
Vaak is wel de wateropgave verplicht, maar wil men het
dak zo vol mogelijk leggen met zonnepanelen. Voor groen
is dan nauwelijk of geen ruimte meer. De oplossing hiervoor
is om een andere WRB retentielaag te kiezen, namelijk de
WRB 85i, 85 mm. De opbouw bestaat dan uit een bescherm
laag (RMS), de retentielaag (WRB 85), de filterlaag en
minimaal 70 mm dakgrind fractie 16/32. De zonnepanelen
komen dan – op een willekeurig montagesysteem van
derden – op de filterlaag te staan. Onder en om de zonne
panelen komt vervolgens dan het grind als UV-bescherming
en afdekking van de retentielaag. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Echt veilig het groene dak op

Volledig veilig het hellende groendak op.

Het is vreemd gesteld met de veiligheid op hellende en platte daken,
vindt Frank aan de Stegge, managing director van Flesst valbeveiliging.
“Ik zie veel foto’s en nota bene instructievideo’s voorbijkomen, ook van
officiële instanties, waar gewoon sprake is van onveilige situaties. Ze zetten
zelfs kinderen op de dakrand om groendaken te promoten. Onverantwoord.”
Het interessante is dat voor veiligheid op de (grotere) platte
daken meer bewustzijn is. Aan de Stegge: “Alleen gaan we
groene daken promoten terwijl dat betekent dat je opeens
regelmatig dat dak op moet om zaailingen en onkruid te
verwijderen. Ook al die particulieren met hun sedum op
schuurtjes. Gemeenten en provincies zijn dus hun burgers
aan het stimuleren om twee keer per jaar het dak op te
gaan. Eerst hoefden ze alleen een laddertje op om goten te
ruimen, nu moeten ze voor aanleg en daarna voor onder
houd toch echt het dak op. Ga je dat beveiligen, ben je
zo duizend euro verder, dus dat gebeurt niet. En het is nog
steeds niet echt veilig. Daar is ook nog geen systeem voor.
In elk geval zou ik alle partijen willen adviseren om hun
klanten te informeren over veilig onderhoud.”
Voor hellende daken is de ontwikkeling met groendaken en
veiligheid geheel anders. Aan de Stegge: “Bij een traditioneel
hellend dak met pannen hoef je maar eens in de twintig,
dertig jaar het dak op voor onderhoud. Leg je daar groen op,
wordt dat opeens twee, drie keer per jaar. Alleen is daar de
beleving voor veiligheid veel groter. Je kunt niet meer even
een loopplek maken. Dus daar ga je als opdrachtgever of
dakdekker wel nadenken hoe dat veilig kan, niet alleen bij
onderhoud maar ook tijdens de aanleg. Flesst dakbeveiliging
is daarop ontworpen. Dit noksysteem is constructief goed
doorgerekend en gecertificeerd en echt in staat een val te
breken. Bovendien kun je meteen vanaf het begin veilig aan

Opengewerkt dak
met Flesst valbeveiliging.

de slag omdat je niet eerst onveilig naar een dakhaak toe
hoeft. Het mooie is dat je daarmee ook de aanleg van een
groendak, waarvoor je elke laag weer het hele dak moet
kunnen bereiken, veilig kunt doen. Bovendien vermijd je met
ons noksysteem onderbrekingen in het groendak, die niet
alleen lelijk zijn maar ook de kans op lekkage vergroten.”
Aan de Stegge: “mijn oproep aan betrokken partijen zoals
kwekers, aanleggers, maar zeker ook subsidieverleners:
Informeer opdrachtgevers over toekomstige werkzaamheden,
frequenties en hoe het veiliger kan.” ■
Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Product: Urban
Climate Roof
Nog steeds staat de hoeveelheid groen in stedelijke gebieden sterk onder
druk door meer nieuwe gebouwen en maaiveldverharding. Waar de zon

Waterverdamping van een boom, een extensief groendak en een Urban Climate Roof.

door groen wordt gebruikt als motor voor groei, zorgt het bij ‘dode’ materialen
voor opwarming. De hoeveelheid verdamping, en dus verkoeling in stedelijke
gebieden daalt daardoor en daarmee ook het welzijn van de bewoners en
gebruikers van de stad in periodes van warmte.

“Verdamping is de sleutel tot verkoeling op en in een
gebouw”, aldus Michiel van de Bunt van ZinCo. “Uiteraard
wordt het koelend vermogen beïnvloed door verschillende
factoren, zoals de hoogte van het gebouw, de windrichting
en -snelheid en de locatie in de stad. In de zomer kan een
stadsboom een verdamping van 300 tot 500 liter water per
dag mogelijk maken, mits er voldoende doorwortelbare
ruimte en watervoorziening aanwezig is.
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Dit is voldoende om een luchtvolume van 100x100x100 meter
met 3 tot 5°C te koelen. Alleen behaalt een boom zijn
maximale verdamping pas als hij volgroeid is en daar gaan
jaren overheen.”

SPECIALE BEPLANTING
Extensieve groendaken met een minimale substraatlaagdikte hebben een goede verdampingscapaciteit gemeten
over het gehele jaar, echter neemt
dat in de warme en droge periodes
af, maximaal 20-50 liter per dag
(per 100 m²). Van de Bunt: “Vaak is het
in periodes zelfs nul door het ontbreken
van water. Om de verdamping zo groot
mogelijk te maken ontwikkelde ZinCo
het Urban Climate Roof. Op dit type
dak wordt een speciaal samengesteld
beplantingsmengsel van vaste planten
en kruidachtigen geplant.
Allemaal geselecteerd en uitvoerig
getest op hun verdampend vermogen.
Onder de substraatlaag wordt maxi
maal water aangevoerd, zodat het
dak, in tegenstelling tot extensieve
daktuinen, juist in de droge en warme
perioden van het jaar optimaal kan
verdampen. De maximale verdamping
van het Urban Climate Roof kan op
lopen van 700 tot 1000 liter per dag
per 100 m², ruim drie maal zoveel als

Het systeem bestaat uit een substraatlaag, watertoevoer (ZinCo Druppelleiding 500-L2),

Urban Climate Roof: daktuinopbouw voor maximale verdamping.

een waterspreidend filtervlies (ZinCo Aquafleece AF 300), een drainagesysteem
(ZinCo Floradrain FD-40 E) en een waterbufferende beschermat (ZinCo SSm 45).

een volgroeide boom. En de beplanting en kruidachtigen
behalen hun maximale capaciteit al in het tweede groei
seizoen, soms zelfs al in het eerste seizoen.”

BENUTTEN VAN MEERDERE WATERSTROMEN
Maar er is meer. Van de Bunt: “Het Urban Climate Roof is in
staat om zoveel te verdampen dat het mogelijk is om water
uit verschillende waterstromen te verwerken via de daktuin.
Het systeem voorziet in een opvanginstallatie zodat ook
het grijsafvalwater van het gebouw verdampt kan worden
via de daktuin. Hierdoor draagt het gebouw niet alleen bij
aan het verwerken van al het regenwater maar ook aan het
ontzien van de riolering vanuit het gebouw. Het water wordt
opgevangen in een tank en opgepompt naar het dak,
zodat er op het dak altijd en maximaal verdampt kan
worden. Indien gewenst kan het Urban Climate Roof
uitgebreid worden met een weerdata gestuurd systeem en

“Verdamping is de
sleutel tot verkoeling
op en in een gebouw”
gekoppeld worden aan een irrigatiesysteem voor andere
groentoepassingen in, op of om het gebouw.
Het Urban Climate Roof tackelt meerdere problemen waar
steden mee geconfronteerd worden en is toepasbaar op
grote en kleinere schaal. Op daken waar mensen op uit
kunnen kijken is de bonus dat men zicht heeft op mooi,
levensvatbaar groen.” ■
Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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DÉ DAKBEGROENER

unieke eigenschappen van onze
Waterretentieboxen:

Piekbuien:
60 mm – wie kan
dat opvangen?
Geen probleem voor de retentiedaken
van Optigrün!

WRb 80F
• 90 % bergingsvolume
• 72 l/m2 wateropslag
• Drossel

De waterretentieboxen WRB 80F en de WRB 85i zorgen
ervoor dat een standaard groendak kan voldoen aan
de waterparagraaf bij nieuwbouw en/of uitbreiding.
In de waterretentieboxen is voldoende berging en te
veel aan water kan via de instelbare gepatenteerde
Drossels vertraagd worden afgevoerd.
kijk voor meer informatie op www.optigruen.nl

WRb 85i
• 95 % bergingsvolume
• 80 l/m2 wateropslag
• Drossel

MOGELIJKHEDEN
VOOR HET DAKVLAK
BIJ DAKNED BENUTTEN WE ALLE RUIMTES.

Voor het dakvlak bestaan steeds meer mogelijkheden in het kader van meervoudig ruimtegebruik. We denken
allang niet meer alleen aan daken voor parkeren of een daktuin voor extra recreatieruimte. Het dak kan ook
energie opwekken of regenwater bufferen en tegenwoordig sporten en spelen we zelfs ook op het dak.
Wij weten wat nodig is om deze mogelijkheden veilig toe te passen op jouw project. Dit willen we graag delen.
We behoeden je voor de meest gemaakte fouten en adviseren je over de keuzes die je moet maken. Voor ieder
project hebben wij de oplossing. Benieuwd wat we voor elkaar kunnen betekenen? We horen graag van je.

Dakned • Rotterdam
Kiotoweg 407
3047 BG Rotterdam
010 2687014

Optigrün benelux | koperslager 33 | 3861 SJ | nijkerk
TeL.: 033 - 463 561 81 | info@optigruen.nl | www.optigruen.nl

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

info@dakned.nl
www.dakned.nl

DAKNED LEVERT KENNIS, KUNDE & KWALITEIT. DAKNED LEVERT. ALTIJD.
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CopenHill, skipiste op
dak afvalverbrander
We worden ons geleidelijk bewust van
de noodzaak om onze levensstijl aan te
passen voor een gezonde, veilige leef
omgeving en natuur. In deze dynamiek

PARALLELLEPIPEDUM
Dit uitzonderlijke gebouw, gelegen tussen de woonwijk en
de industriële wijk van Kopenhagen, is bijna 85 meter hoog.
Het heeft de vorm van een parallellepipedum met afgeronde
hoeken en een schuin dak met een totale oppervlakte van
16.000 m2. Op het dak van het gebouw is de skipiste van
9.000 m2 aangelegd. Naast de recreatieve functie heeft
het groendak van de energiecentrale ook een ecologische
functie. De planten op het dak nemen warmte op die
wordt gegenereerd door menselijke activiteiten in de stad.
Ze verminderen ook het wegvloeien van regenwater.

economisch, ecologisch en sociaal duurzaam zijn, wordt de
faciliteit een integraal onderdeel van de stad en herdefiniëren
we de relatie tussen productie en recreatie, tussen energieinfrastructuur en sociale infrastructuur, tussen de fabriek en
de stad.”
Zo speelt het ambitieuze CopenHill-project in op de uitda
gingen van de duurzame stad van morgen. Het succes
van dit grootschalige project toont de mogelijkheid om op
een duurzame en verantwoorde manier na te denken over
stedelijke ontwikkeling.

HET NUTTIGE MET HET AANGENAME

DENNENBOOM DE HEUVEL OP

David Zahle, Partner bij de Bjarke Ingels Group: “We wilden
meer doen dan alleen een mooie huid rond de centrale
creëren. We wilden functionaliteit toevoegen. In plaats van
het Amager Resource Center (ARC) als een geïsoleerd
object te zien, mobiliseren we de architectuur en intensiveren
we de relatie tussen het gebouw en de stad. Door een
nieuwe generatie afvalenergiecentrales aan te bieden die

SLA tekende voor het landschapsontwerp, Malmos (sinds
2020 onderdeel van de idverde groep) heeft meegewerkt
aan de realisatie. Per Malmos, Sales Director bij Malmos:
“We zijn erg trots dat we met onze expertise een bijdrage
hebben kunnen leveren aan dit uitzonderlijke project.”
Al in de ontwerpfase was Malmos betrokken. Samen met
ZinCo DK ging Malmos de uitdaging aan om de skipiste

ontstaan over de hele wereld nieuwe
groene stadsprojecten.

Binnen de EU loopt bijvoorbeeld het CityxChange project,
dat zich richt op de ontwikkeling en implementatie van
zelfvoorzienende stadsdelen en in Nederland kennen we de
MOOI-regeling, die ondersteuning biedt aan integrale oplos
singen die bijdragen aan de klimaatdoelen. Denemarken is
al decennialang bezig met het stimuleren van groene ener
gie. In 1974, het jaar van de eerste oliecrisis, begon het land
aan zijn energietransitie om fossiele en nucleaire brandstof
fen geleidelijk uit te sluiten. Recentelijk werd in Kopenhagen
een nieuw innovatief stadsproject geopend: Amager Bakke,
ook wel bekend als CopenHill.

AFVALVERBRANDING
Een oude afvalverbrandingsinstallatie in Kopenhagen heeft
onlangs een facelift gekregen om plaats te maken voor

Copenhill: tegelijkertijd een ecologische, economische,
sociale en recreatieve plek.

een ultramoderne afvalherstelinstallatie. Deze verbrandt het
ingezamelde afval van 700.000 inwoners en 46.000 bedrijven.
In tegenstelling tot de vorige versie, stopt de nieuwe energie
centrale niet bij zijn primaire functie: het recyclen van afval.
Het biedt inwoners van Kopenhagen ook een uniek recreatie
centrum. Op het dak ligt ’s wereld eerste groene skipiste.

BJARNE INGELS

Niet alleen voor skiën, ook voor wandelen, klimmen, hardlopen
of gewoon genieten van het uitzicht.
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Het ontwerp van deze afvalenergiecentrale werd toevertrouwd
aan de beroemde Deense architect Bjarne Ingels. Een archi
tectonisch hoogstandje, dat in 2017 werd bekroond met de
European Steel Design-award. Het laat zien dat industriële
activiteiten, duurzame ontwikkeling en vrijetijdsbesteding
goed te combineren zijn in dezelfde ruimte. Het multifunctio
nele gebouw is tegelijkertijd een ecologische, economische,
sociale en recreatieve plek. Het unieke van het project ligt
in de geslaagde combinatie van een hoog efficiënte en
schone verbrandingsinstallatie met een skioord, inclusief
600 meter skipiste. Bovendien herbergt deze unieke plek een
wandelpad, een café, speelplekken voor kinderen, de groot
ste kunstmatige klimmuur ter wereld, fitnessruimtes en een
educatief centrum gewijd aan milieubescherming.

Groene piste.
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De bomen op de skipiste zijn in op maat gemaakte componenten

“We wilden functionaliteit toevoegen.”

geplaatst.

op het dak van het gebouw aan te leggen. “Hoe hijs je
bijvoorbeeld een dennenboom van 2,5 ton een heuvel op
en zorg je ervoor dat deze bij stormachtig weer niet naar
beneden glijdt of kantelt?”, aldus Malmos.

Malmos: “Het geeft veel voldoening dat de constructie onder
de carving ski’s aanvoelt als een beetje harde sneeuw.”

“Het gebouw heeft een
schuin dak met een totale
oppervlakte van 16.000 m2”

Het CopenHill-project toont aan dat het bevorderen van
hernieuwbare energie samen kan gaan tegelijkertijd met
het creëren van een aantrekkelijke plek voor stadsbewoners.
Niet alleen voor skiërs, ook voor degenen die van klimmen,
wandelen, hardlopen of gewoon genieten van het uitzicht
houden. ■

DRAINAGEMATTEN

Foto’s: Press/Copenhill, Max Mestour, Amelie Louys,
Ehrhornhummerston, idverde Denemarken

Er is veel ervaring met planten op groene daken van over
de hele wereld, maar de skipiste was een nieuwe en uit
dagende taak en de eerste in zijn soort. Dit betekende dat
tijdens de engineering nieuwe technische oplossingen
gevonden moesten worden, op basis van bestaande
ervaringen bij andere projecten. Een voorbeeld daarvan
zijn de eisen die aan de drainagematten werden gesteld:
voldoende afvoercapaciteit op het hellende vlak, voorkomen
van afschuiven/erosie en voldoende drukvastheid.

MEER ENERGIE, MINDER CO2

AFVALHERSTELINSTALLATIE COPENHILL IS HET RESULTAAT VAN EEN INVESTERING
VAN 470 MILJOEN EURO. DE FABRIEK HEEFT EEN OPPERVLAKTE VAN 41.000 M²
WAAR JAARLIJKS 400.000 TON AFVAL WORDT GERECYCLED OM BIJNA
160.000 HUISHOUDENS VAN WARM WATER EN 62.500 VAN ELEKTRICITEIT TE
VOORZIEN. DOOR DE RENOVATIE IS DE ENERGIEPRODUCTIE MET 25% VER
HOOGD EN DE CO2-UITSTOOT VAN DE STAD MET 100.000 TON PER JAAR
VERMINDERD.

BOMEN

Het toegepaste daksubstraat zorgt voor de best mogelijke groeiomstandigheden.
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Ook zijn er honderden bomen geplant op de kunstmatige
heuvel van CopenHill. De soorten zijn zorgvuldig geselec
teerd door SLA Landschapsarchitecten, rekening houdend
met hun veerkracht in deze omgeving. De bomen op de
skipiste zijn in op maat gemaakte componenten geplaatst
– gebogen roosters in gegalvaniseerd staal – die zorgvuldig
aan het dakoppervlak zijn bevestigd. Het toegepaste dak
substraat zorgt ervoor dat de best mogelijke groeiomstan
digheden worden gecreëerd op deze plek. De hoekige vorm
van de gebroken delen in het substraat beperken erosie,
zodat daar geen problemen mee ontstaan. De ondergrond
voor skiërs bestaat uit een zorgvuldig geselecteerde skimat,
geproduceerd in Italië. Dit alles is zorgvuldig gebouwd zodat
er het juiste skigevoel op dit kunstmatige oppervlak is.

COPENHILL IN CIJFERS
ER ZIJN 75.000 STRIPS GEBRUIKT OM DE CONSTRUCTIE VAN HET SUBSTRAAT
BIJ ELKAAR TE HOUDEN. ELKE STRIP KAN 110 KG DRAGEN.
ER IS 5.000 TON SPECIAAL DAKTUINSUBSTRAAT GESTORT (AARDE,
COMPOST EN KLEI). DE SKIMATTEN WORDEN BIJ ELKAAR GEHOUDEN
DOOR 77.000 SCHROEVEN.
DE HELLING TELT 16.000 M2 ZINCO AFTAPMATTEN. ER ZIJN 300 BOMEN
OP DE PISTE GEPLAATST, WAARVAN DE GROOTSTE 2,5 TON WOOG.

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Groendak XS: tiny house

Groendak XXS: bushokjes

Tiny houses zijn de laatste jaren (weer) in populariteit gestegen. De ene zet

Tiny houses zijn een trend, bushokjes met groendaken blijken ook in de smaak

ze als bed & breakfast in de achtertuin, de ander gaat er full time in wonen.

te vallen. In Utrecht staan sinds 2019 al honderden bushokjes waar sedum de

De volgende trend is om er ook een groendak op aan te leggen. Tiny houses

buitenruimte opfleurt en dat is niet onopgemerkt gebleven. Uit alle delen van

zijn tegenwoordig compleet met een sedum op de bovenkant te bestellen.

de wereld blijkt er grote belangstelling voor de mini-groendaken. De bushokken

Daarmee levert deze compacte woonvorm ook een bijdrage aan de vergroe

zijn misschien klein van formaat, maar met honderden tegelijk is ook dat een

ning van de gebouwde omgeving.

welkome toevoeging aan de vergroening van de stedelijke onmgeving.
Ze vangen fijnstof af, zijn een pleisterplaats voor bijen en vlinders en houden
regenwater vast.

Erg ingewikkeld hoeft het niet te zijn. Neem het tiny house
van 40 m2 dat pas is neergezet in Nieuwvliet, zo’n ander
halve kilometer landinwaarts van de kust van ZeeuwsVlaanderen. Living Roofs (“dakdekker én hovenier”) uit
Veldhoven heeft hier voor een particulier de dakbedek
king en het groendak voor een L-vormige miniwoning
gemaakt. De constructie moest zelfs demontabel zijn om
het huisje te kunnen transporteren.

Na Utrecht volgde Apeldoorn en ook 64 bushokjes in
Gouda zijn inmiddels voorzien van een kleurrijk dak.
De transformaties zijn een initiatief van Clear Channel,
een mediabedrijf uit Hoofddorp dat onder andere
abri’s voorziet van displays. Naast groene daken
plaatsen ze ook zonnepanelen, ledverlichting, bankjes
van bamboe en AED’s in de abri’s.
Aanbrengen EPDM

Bushokje in Gouda.

De met zwaluwstaartverbinding te koppelen Readyroof cassettes
bevatten minimaal tien soorten sedum, zorgen voor een onkruid
vrije bedekkingsgraad van 95% en kunnen per m2 ongeveer
dertig liter water bufferen. Zo houdt ook een tiny house het
hoofd koel. ■
Lichte houtconstructie
Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Sebastiaan Bakker, eigenaar van Living Roofs: “Het huis
zelf heeft een lichte houtconstructie en heeft als dak een
geïsoleerde sandwichconstructie met dampremmende
laag. Hierop hebben wij een 1,2 mm FR EPDM membraam
(Zincover) aangebracht, deels mechanisch bevestigd in
verband met schuifbelasting en verder volledig verkleefd.
De randen zijn afgewerkt met plastisol afdekkappen van
Zinkunie. Op deze waterdichte laag zijn kant-en-klare,
modulaire Readyroof groendakcassettes van Greenmakers
geplaatst. Dit systeem paste goed in het bouwconcept
van een verplaatsbaar Tiny house, omdat de 39 bij
59 centimeter grote cassettes voor transport eenvoudig
te verwijderen en later weer terug te plaatsen zijn.
Het lage systeemgewicht van circa 60 kg/m2 maakte het
ook geschikt voor dergelijke lichte dakconstructies.”
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Bushokje in Utrecht (Foto’s: Mobilane)

Tiny house met sedumcassettes (Foto’s: Living Roofs)

Net als bij het tiny house in Zeeland (zie hiernaast) worden
ook voor de bushokjes kant-en-klare sedumcassettes
gebruikt. MobiRoof is een systeem van Mobilane uit Bemmel
waarmee eenvoudig kleine extensieve groendaken kunnen
worden aangelegd voor bijvoorbeeld fietsenstallingen,
garages, carports en bushokjes, maar ook voor grotere
vlakken op bedrijven of scholen. De 9 cm hoge cassettes
hebben een standaard afmeting van 54 cm bij 54 cm,

maar zijn ook op maat leverbaar en volledig
verzadigd met water (maximaal 20 l/m2) is de
belasting 58 kg/m2 en daarmee is het systeem
erg geschikt voor lichte constructie. Een strookje
grind bij dakranden en doorvoeren moet ver
hinderen dat de wind onder de cassettes kan
komen. De cassettes voor de bushokjes rusten
op de stalen abridaken die als bakken zijn
vormgegeven. De abri’s zijn vervaardigd door
Epsilon Cities uit Bree (België), een grote speler
op de Europese markt voor straatmeubilair.

De sedumdaken kleuren met de seizoenen
mee van lichtgroen in het voorjaar tot rode
tinten in het najaar. Het effect van deze zeer kleinschalige toepas
sing van groen op daken is opmerkelijk: de kleurige kruinen zijn
vrolijke toevoegingen aan het straatbeeld in de steden waar ze
toepassing hebben gevonden. Geen wonder dat de wereldpers
er zoveel aandacht heeft geschonken. Wie volgt? ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Het aanleggen van een daktuin/groendak of een
groene gevel vraagt om specifieke kennis/expertise.
Hiertoe heeft IPC Groene Ruimte, in opdracht van
Stichting Groenkeur, een leerlijn ontwikkeld voor
het gecertificeerd werken op daken in verschillende
functies.
Veilig werken op hoogte voor dakbegroeners
Medewerker Groene daken en gevels | onderhoud
Medewerker Groene daken en gevels | aanleg
Voorman/uitvoerder Groene daken en gevels

AANTOONBAAR
VAKBEKWAAM EN
GECERTIFICEERD
WERKEN OP HOOGTE
Koningsweg 35, 6816 TG Arnhem

De inhoud van de trainingen sluiten op elkaar aan en
kunnen in volgorde gevolgd worden. In de trainingen wordt
toegewerkt naar het examenniveau zodat u na het, met goed
gevolg, afleggen van het Groenkeur-examen aantoonbaar
vakbekwaam bent.

MEER INFORMATIE OF AANMELDEN?
www.ipcgroen.nl of bel 026-3550100.

Postbus 393, 6800 AJ Arnhem

Specialist in daktuinen.
ZinCo Benelux
daktuin@zinco.nl
www.zinco.nl

ZinCo is marktleider op het gebied van systeemoplossingen voor alle type daktuinen.
Het programma strekt zich uit van onderhoudsvriendelijke sedumdaken tot complete
dakparken met bomen, struiken, vijvers en looppaden.

Hoe om te gaan met (druk)
belastingen in daktuinen
Al eerder werd in artikelen in Roofs aandacht besteed aan de vraag
‘Welk type dakisolatie en welk dakbedekkingssysteem is het meest geschikt
voor het opvangen van belastingen via (door derden aan te brengen)
installaties op daken’. Eenzelfde vraag kun je ook stellen voor toepassing van

en een ‘ventilerende’ drainagelaag, maar ook als warm
daksysteem met CG-tegels en een volledig gekleefd
dakbedekkingssysteem.
Er wordt in de Vakrichtlijn 2018 naast onderscheid naar
belasting ook onderscheid gemaakt naar de mate
waarin het mogelijk is om een lekkage te herstellen.
Zware gebruiksdaken kennen een zware afwerking die in
geval van een waterlekkage het vrijwel onmogelijk maakt
om zonder zeer ingrijpende maatregelen de oorzaak te
vinden dan wel te herstellen. Lichte gebruiksdaken kennen
een lichte afwerking die in geval van een waterlekkage met
relatief eenvoudige maatregelen zijn te herstellen omdat in
de dakbedekkingsconstructie preventieve voorzieningen
zijn getroffen.

Opbouw
warmdak

De verschillende categorien worden als volgt weergegeven:

isolatie in een dakbedekkingssysteem als daktuin. Daar waar in Nederland
daktuinen worden onderverdeeld in extensief en intensief, bestaan er in België

Karakteristieken van de verschillende types groendaken.

zelfs 3 categorieën. In België is er ook een complete Technische Voorlichting

1. Extensief vegetatiedak
Uitgevoerd als warm dak of als omkeerdak, met dakbegroei
ingssysteem van maximaal 100 mm exclusief begroeiing en
een maximale belasting bij verzadiging met water van 55 tot
100 kg/m2. Beperkt onderhoud aan vegetatie.

(lees ingevulde Praktijkrichtlijn) voor groendaken en bestaat de mogelijkheid
om voor toepassing in groendaken een ATG (de tegenhanger van KOMO)
te verkrijgen voor een dakbedekkingssysteem. In combinatie met de rand
voorwaarden gesteld aan de toepassing van isolatie in groendaken
worden in dit artikel diverse zaken toegelicht en wordt een deel van de
mogelijkheden voor praktische uitvoering uiteengezet.

Erik de Waard, Technisch Development & Support Specialist
van WECAL
Ook voor geïsoleerde groendaken geldt dat inmiddels
steeds duidelijker wordt wat de consequenties zijn voor toe
passing van bepaalde typen isolatiematerialen in combi
natie met dakbedekkingssystemen in gebruiksdaken die
conform de Vakrichtlijn 2018 dienen te worden uitgevoerd.
Van oudsher zeer traditioneel met voor intensieve daktuinen
nog steeds het principe van volledig verkleven, daar waar
dit principe inmiddels voor de extensieve daktuinen is
losgelaten. Eisen aan extensieve daktuinen zijn voor wat
betreft windbelasting, vliegvuurbestendigheid en water
retentie sowieso vastgelegd in de Nationale Technische
Aantekening 8292. Intensieve daktuinen zijn hierin niet
opgenomen. In dit artikel gelden geïsoleerde groendaken
als uitgangspunt.

TYPEN DAKTUINEN IN NEDERLAND
Conform de Vakrichtlijn 2018 worden de belangrijkste eisen
aan isolatie in daktuinen als gebruiksdaken als volgt onder
verdeeld en omschreven:

1. Lichte gebruiksdaken
Met daaronder extensief begroeid dak. Deze daken zijn
uitgevoerd als warm-dak met een volledig gekleefde bitumen
dampremmende laag en op regelmatige afstanden gecom
partimenteerd, met isolatiematerialen die moeten voldoen
aan gebruiksklasse C of D volgens BRL 1309. Het dakbedek
kingssysteem moet intensief beloopbaar zijn en de vervor
ming van de isolatie door lange duur drukbelasting moet
≤ 2% zijn, met een maximum van 3 mm.
2. Zware gebruiksdaken
Met daaronder intensief begroeid dak. De toplaag dakbe
dekking inclusief de overlapverbindingen moet van een
wortelvaste kwaliteit zijn conform NEN-EN 13948. De Isolatie
materialen moeten voldoen aan gebruiksklasse D volgens
BRL 1309 en het dakbedekkingssysteem moet voldoen
aan de klasse parkeerdaken. Het isolatiemateriaal moet
aantoonbaar geschikt zijn voor de beoogde toepassing,
waarbij toetsing plaats vindt op breuksterkte en vervorming
(ook lange duur) ≤ 2% moet zijn met maximum van 3 mm.
Geïsoleerd uitgevoerd als omgekeerd daksysteem met
een volledig gekleefd dakbedekkingssysteem, XPS-isolatie

Legenda: A begroeid dak | B dakbegroeiingssysteem | 1 ondercon
structie | 2 dampremmende laag | 3 isolatielaag | 4 waterdichte laag
5 wortelwerende laag | 6 beschermlaag | 7 drainagelaag | 8 filterlaag
9 substraatlaag|10 begroeiing|11 scheidingslaag

In NTA 8292 (bepalingsmethoden voor de windweerstand,
de waterretentie en het brandgevaarlijk zijn van extensief
begroeide daken) vinden we de volgende definities van
begroeide daken vastgelegd:
•Extensief begroeid dak
Begroeid dak met een dakbegroeiingssysteem van maxi
maal 150mm dik exclusief begroeiing, waarbij de begroeiing
zich ontwikkelt tot een ecologisch stabiele plantengemeen
schap die zichzelf in stand kan houden met een minimum
aan onderhoud.

2. Intensief vegetatiedak – Lichte daktuin
Uitgevoerd als warm dak of als omkeerdak, met dakbegroei
ingssysteem van 100 tot 250 mm exclusief begroeiing en een
maximale belasting bij verzadiging met water van 100 tot
400 kg/m2. Middelmatig onderhoud aan vegetatie.
3. Intensief vegetatiedak – Daktuin
Uitgevoerd als warm dak of als omkeerdak, met dakbegroei
ingssysteem van ≥ 250 mm exclusief begroeiing en een
belasting bij verzadiging met water van ≥ 400 kg/m2.
Onderhoud aan vegetatie belangrijk.
Het interessante hierbij is dan weer wel dat er voor wat betreft
de toepassing van isolatiematerialen maar 2 belastingniveau‘s
worden aangegeven, waarbij naast gebruiksklasse ook de
druksterkte en voor een aantal materialen ook de ponsbelas
ting gevraagd is. Zie tabel belastingklasses.

•Intensief begroeid dak
Begroeid dak met een dakbegroeiingssysteem van minimaal 150mm dik exclusief begroeiing, waarbij het noodzake
lijk is onderhoud te plegen voor het in stand houden van
de begroeiing.
In de NTA 8292 is verder nog vastgelegd dat voor gebouwen
tot 12 m hoogte en afhankelijk van de projectomstandighe
den minimaal rekening is te houden met een drooggewicht
aan dakbegroeiingssysteem van 30 tot 170 kg/m2.

ONDERSCHEID DAKTUINEN IN BELGIË
In België hanteert men 3 categorien, waarbij er ook geen
onderscheid wordt gemaakt in uitvoering als warmdak of als
omgekeerd dak.

Technische karakteristieken van de isolatiematerialen voor groendaken die door de BUtgb
aanbevolen worden in de Technische Goedkeuringen (ATG).

TOTAALPAKKET VOOR DE DAKDEKKER

WECAL BIEDT OPLOSSINGEN
Gangbare isolatieproducten van WECAL zoals UTHERM PIR,
ISOROOF steenwol en DAWO EPS voldoen aan de criteria
voor extensieve daktuinen voor zowel Nederland als België.
Voor de zwaardere toepassingen kunnen STYRISOL XPS en
FESCO perlietplaten worden ingezet.

Overigens wordt er in een land als Italië een afschotlaag
voorgeschreven in de daktuin zelf, hetgeen voorgesteld kan
worden voor zowel warmdak als omgekeerd dak. De afschotlaag biedt naast afvoeren van water ook additionele bescher
ming tegen belastingen en eventuele branddoorslag.

Om het criterium van volledig gekleefde isolatie met volledig
gekleefde dakbedekkingssystemen te kunnen benaderen,
biedt POLYGLASS® een aantal interessante dakbaanproduc
ten. De POLYVAP SA 2-zijdig zelfklevende dampremmende
laag/onderlaag biedt de mogelijkheid om geschikte
kunststof isolatieplaten van STYRISOL XPS, DAWO EPS en
UTHERM ROOF L op de zelfklevende bovenzijde aan te bren
gen. Deze opzet kan op de aangebrachte isolatie herhaald
worden met de eenzijdig zelfklevende SPIDER P onderlaag
die geschikt is voor toepassing op EPS en XPS met gebrande
toplagen. Het systeem wordt dan afgewerkt met een laag
ANTIRADICE, de FLL en EN 13948 gecertificeerde wortelwe
rende toplaag uit het POLYGLASS® gamma.

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT:
POLYGLASS® ANTIRADICE PE P
✓ APP / TPO toplagen
✓ Wortelwerende bitumineuze dakbedekking
✓ Voor toepassing in intensieve en extensieve daktuinen
✓ Conform EN 13948 en met FLL- goedkeuring
✓ Nu ook met POLYGLASS® COMPLETATM voorgegroeide sedumtegels
Voor intensieve daktuinen leverbaar met de nieuwe PLANA PREMIUM K onderlaag

Meer info?
www.wecal.nl
info@wecal.nl
0343 - 59 50 10

WECAL: Compleet en objectief in isolatie- & dakbedekkingsmaterialen

Een andere interessante systeemvariant met gebruiksklasse
D is het aanbrengen van een met warme bitumen verkleefde
PLANA P noodbedekking, waarop FESCO perlietisolatie wordt
verkleefd met warme bitumen. Bij grotere dikten kan een
2e laag FESCO nog op de 1e laag verkleefd worden, beide
lagen uitgevoerd met een af fabriek aangebrachte bitumen
coating (type ‘S’). Op de bovenzijde kan dan een onderlaag
van PLANA P gebrand worden met daarop aangebracht de
toplaag ANTIRADICE.
Een derde interessante systeemvariant met gebruiksklasse
C waarbij isolatiedikte versus opstandhoogte een rol speelt,
is het aanbrengen van een met warme bitumen verkleefde
PLANA P noodbedekking, waarop een UTHERM ROOF B PIR 024
isolatie wordt verkleefd met warme bitumen. Bij een hogere
gebruiksklasse kan eventueel een toplaag RETROFIT S (300kPa)
op de UTHERM ROOF B verkleefd worden met warme bitumen.
Op de RETROFIT kan dan een onderlaag van PLANA P
gebrand worden met daarop weer aangebracht de toplaag
ANTIRADICE.
In daktuinen met waterbuffer die als retentiedak functioneren,
wordt vaak de vraag gesteld of dit Bouwfysisch problemen
oplevert. Uit literatuuronderzoek blijkt de bijdrage aan
Rc-waarde van een daktuin ergens tussen 0,3 en 0,45 m2.K/W
te liggen. De bijdrage is dus marginaal omdat conform
BouwBesluit vanaf 01/01/2021 op dak een Rc-waarde
van 6,3 m2.K/W geldt. De thermische isolatie heeft dus de
belangrijkste rol voor de warmteweerstand. Bij omgekeerd
warmdak uitgevoerd met STYRISOL XPS, dient dan de
waterafvoer aan de bovenzijde van de isolatie te gebeuren.
Zonder onderstromend water is er dan weinig risico op
blijvende inwendige condensatie in de STYRISOL XPS.
In geval van warmdak met waterretentie wordt aanbevolen
een dampremmende laag van gebitumineerde aluminium
folie type POLYVAP SA of POLYVAP RADONSHIELD toe te
passen. De potentiele doorstroom van waterdamp wordt
dan zo geblokkeerd dat zelfs bij langdurig staand water op
de dakbedekking er nauwelijks risico is op blijvende inwen
dige condensatie.

Om bij extensieve daktuinen het risico op beschadiging
nog verder te verlagen heeft POLYGLASS® het COMPLETATM
modulair opgebouwde daktuinsysteem ontwikkeld. De met
sedums volgroeide COMPLETA DRAINROOF H9 modules
bestaan uit een met 100% gerecycled PP gevormde water
buffer, filterlaag, subtraat en beplanting en kunnen via een
klikverbinding gesloten verlegd worden op een POLYDREN PP
geotextiel. Het COMPLETATM modulair opgebouwde daktuin
systeem kan 20 liter water per m2 bufferen bij een verzadigd
gewicht van 55-70 kg/m2.

NAWOORD
Inmiddels is Polyglass met een aantal isolatiefabrikanten
bezig met het verder in detail uitwerken van voorstellen in
het thema belasting en daktuinen die moeten leiden tot
concrete dakopbouwen. Op dit moment integreert WECAL
de voorgestelde dakopbouwen in haar database en worden
gebruiksdaken nadrukkelijk opgenomen in haar nieuwe
website. Uiteraard kunt u voor specifieke projectsituaties altijd
nadere informatie opvragen via info@wecal.nl. ■

NIEUWSLIJN SPECIAL GROENDAKEN EN WATERBERGING

PERSONALIA

IDVERDE REALISATIE, DEN HAAG VERHUIST

Idverde
Gerwin Poelman is per 1 maart 2021 gestart
bij idverde Realisatie, vestiging Emmen.
“Gerwin gaat als vestigingsmanager nog
meer kleur geven aan zijn functie door zijn
collega’s in hun kracht te zetten. Met zijn commercieel gedrevenheid en enthousiasme gaat
Gerwin samen met zijn team en klanten de openbare ruimtes
en gebouwen mooier, groener en duurzamer maken.”

SUBSIDIEREGELING GROENE DAKEN UTRECHT
EEN SUCCES
Het aantal inwoners van de stad Utrecht dat in 2020
subsidie aanvroeg voor de subsidieregeling groendaken
is ten opzichte van 2019 verviervoudigd. Vorig jaar
hebben de Utrechters met de subsidie ongeveer
drie voetbalvelden aan groendak aan laten leggen.
Door het grote aantal aanvragen in de eerste maanden
is het jaarlijkse subsidieplafond verhoogd tot € 500.000, maar het succes overtreft alle verwachtingen.
Wethouder Kees Diepenveen: “Het laat zien dat inwoners
en bedrijven bij willen dragen aan een groen, gezond
en toekomstbestendig Utrecht.” De stijging van de
aanvragen komt mede door een aanpassing van de
regeling, die het voor inwoners mogelijk maakt subsidie
aan te vragen voor een groen dak van minimaal 10 m².
Dat was voorheen 20 m². Ook dit jaar heeft de gemeente
weer € 500.000 vrijgemaakt voor de subsidie van
groene daken.

ATKB NEEMT DE
GROENE RUIMTE OVER

Greenfluencer 2020
Wim van Ginkel, directeur-eigenaar van de
Koninklijke Ginkel Groep, is in zijn eigen
‘KGG huis’ online verrast met de titel
Greenfluencer 2020. Uitgeverij NWST
selecteerde elf ‘dappere en innovatieve’
personen die de groensector dit jaar extra
kleur gaven en daaruit kwam Van Ginkel als
winnaar uit de bus. Van Ginkel werd voorgedragen
door Anja Kanters, Greenfluencer van 2019. Kanters zag in Van Ginkel
een waardige opvolger. ‘Hij doet heel veel voor de ontwikkeling van het
vakmanschap, het groene onderwijs en de jeugd, die de toekomst heeft.’

OOK FLEVOLAND
KOMT MET SUBSIDIE
De provincie Flevoland komt met
een subsidieregeling voor het
vergroenen van daken en gevels
voor het totale bedrag van zo’n
450.000 euro. De subsidieregeling
wacht nog op goedkeuring,
maar de verwachting is dat eigenaren en huurders van een woning,
bedrijven en instellingen de eerste aanvragen vanaf maart kunnen
indienen. Ook buurthuizen en scholen kunnen meedoen.

ATKB heeft adviesbureau
De Groene Ruimte in
Wageningen overgenomen. Met de overname
van De Groene Ruimte breidt ATKB haar ecologische afdeling verder
uit met kennis en ervaring. Tevens verstevigt ATKB met deze overname
haar landelijke spreiding. Margreet ter Steege, Hoofd Terrestrische
Ecologie ATKB: “Met de overname van De Groene Ruimte zijn we nog
beter in staat om de markt te bedienen. De Groene Ruimte is een
hoogstaand specialistisch ecologisch adviesbureau met jarenlange
vaste relaties en een diverse kring van opdrachtgevers. Het bureau
vormt een mooie aanvulling op de bestaande klantenkring en
specialisaties van ATKB.”

Na 22 jaar gevestigd te zijn aan de Waterpas in Den Haag
verhuist idverde Realisatie, Den Haag (voorheen Verboon Groen
& GWW) naar een nieuw pand aan de Katwijkerlaan 113 in
Pijnacker. “Op deze nieuwe locatie kunnen wij onze expertises in
groen, GWW, bodemsanering, verhuur en gladheidsbestrijding
nog verder uitbouwen”’, aldus Arjan Dans, vestigingsmanager
idverde Realisatie, Den Haag. In de afgelopen jaren is het bedrijf
flink gegroeid. Dans: “Inmiddels bestaat ons team uit 49 vaste
medewerkers, werkzaam in de binnen- en buitendienst.”

BETONHERSTELLER
Scheuren in beton, lekkende kunststof slangen, lekken in dakgoten, gespleten hout: dit soort
beschadigingen komen regelmatig voor tijdens bouwwerkzaamheden. En meestal gebeurt dit
onverwacht, waardoor kostbare werktijd verloren gaat, vooral als niet gelijk het juiste materiaal
voorhanden is om de schade te repareren. Berner ondersteunt de vakman met een uitgebreid
productassortiment dat is afgestemd op dergelijke onverwachte problemen en biedt de juiste
oplossingen voor het repareren en vernieuwen van verschillende gangbare oppervlaktema
terialen. Voor scheuren in betonvloeren en stenen muren is er 2K Betonvuller. Deze kan direct
met een kitpistool in de scheur worden geïnjecteerd. Na slechts acht minuten uitharden is het
ingespoten product gebonden aan het te repareren beton- of steenoppervlak en kan worden
geëgaliseerd. De schade is onzichtbaar hersteld en bovendien zijn nieuwe scheuren en vervolg
schade voorkomen. (www.shop.berner.eu)

IDEEËN GEVRAAGD VOOR DE
GROOTSTE DAKTUIN VAN NEDERLAND
Het moet de grootste daktuin van het land
worden, het park op de Gaasperdammer
tunnel. Vanaf maart kunnen toekomstige
gebruikers meepraten over de invulling.
De daktuin ligt op de langste landtunnel
(3 km) en vormt een groene verbinding
tussen het Nelson Mandelapark en het
Gaasperpark. Nu de invulling nog.
De wandelpaden, fietspaden, speelplekken en het groen zijn al
ingetekend, maar bij elkaar blijft er nog ruim drie hectare vrije ruimte
over om in te richten, verdeeld over tien parkvelden. De ideeën daar
voor worden de komende twee maanden verzameld. De resultaten
worden verwerkt in de definitieve plannen die na de zomer worden
vastgesteld. Eind van het jaar wordt het park officieel door Rijkswater
staat aan Amsterdam overgedragen. (beeld: Rijkswaterstaat)

1300 M2 SEDUM (NL) VOOR DAK PARKEERGARAGE (D)
VHG SLUIT ZICH AAN BIJ GROENE KOERS
De Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) heeft zich aangesloten bij De Groene Koers. VHG-directeur
Egbert Roozen (rechts) en projectleider Anne Fokke de Vries ondertekenden onlangs de samenwerkingsovereenkomst.
In de Groene Koers werken de bouw, infra en de groensector aan een uitstootvrije sector. Doel is dat mobiele werktuigen in 2030
minder schadelijke stoffen uitstoten en in 2050 emissievrij zijn. Marktpartijen, overheden, kennisinstellingen en andere initiatief
nemers werken binnen De Groene Koers samen aan innovaties, doen praktijkervaringen op en delen kennis over verduurzamen
van materieel. Ook nieuwe manieren van samenwerken en aanbesteden krijgen aandacht, want om duurzaam materieel in de
sectoren te implementeren, is ook de medewerking van opdrachtgevers nodig. Zie voor meer informatie www.degroedekoers.nl.
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Parkeergarage Hornschuchpromenade in Fürth is voorzien van extensieve dak
begroeiing met behulp van MobiRoof dakcassettes. Deze open parkeergarage is zo
ontworpen dat het eenvoudig van uitvoering is, kosteneffectief, een aantrekkelijke uitstraling heeft en
tegelijkertijd gemakkelijk te onderhouden is. De Max Bögl Group en Isobautec als uitvoerende partijen
hebben daarom gekozen voor het MobiRoof systeem van Mobilane. De vergroening van het hele
dak (1.300 m2) duurde slechts drie dagen. Het aanbrengen van een drainagelaag was niet nodig.
Het lichtgewicht cassettesysteem wordt gebruiksklaar opgeleverd: beplant met een Sedummix en
voorzien van een speciaal substraat voor drainage en waterberging.
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DAKENPRAAT

Dakdekker in woord en beeld:
Jan de Vries

MET ALL -UP GAAT
HET DAK ERAF ...
...EN ER WEER OP NATUURLIJK!

Voor welk bedrijf werk je en hoelang al?
Ik werk voor Boko BV Dakbedekkers en dat doe ik al 34 jaar.
Op welk werk ben je momenteel actief?
Ik werk nu op Schiphol aan de A-pier.

Verkoop
Verhuur
Lease
Onderhoud
Opleidingen

Met wie en hoeveel?
We zijn nu met zijn tweeën, die ander is mijn collega
Jaap Krijnen.
Heb je voor dit werk een opleiding gevolgd?
Nee, ik heb geen opleiding gevolgd,
alleen een paar cursussen.
Waar ben je vooral goed in?
Ik ben vooral goed in kunststof dakbedekking.
Eerlijk antwoorden: wat vind je van je werkgever?
Mijn werkgever is een hele goeie baas die precies weet
waar iedereen aan het werk is. Hij luistert ook goed naar
zijn personeel. Anders houd ik dit geen 34 jaar vol.
Wat wilde je vroeger worden?
Profvoetballer bij Ajax
Hoe ben je in de dakdekkerswereld terechtgekomen?
Via een vriend die al bij dit bedrijf werkte.
Wat bevalt je hierin het meest?
De vrijheid die we hebben, maar wel gewoon doorwerken.
En het minst?
Slecht weer buiten, vooral regen en wind.
Zou je je eigen bedrijf willen starten?
Vroeger wel, maar op mijn leeftijd niet meer.

Een unieke businesspartner

Da´s All-up

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.

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!

Stel je gaat morgen met pensioen en je bent gezond,
wat zou je dan nog willen doen?
Een cruise-schip maken.
En je mag morgen een maand op vakantie en geld
speelt geen rol, wat zou dan de bestemming zijn?
Een zonnig land zoals Bonaire.
Wie gaan er dan mee?
Mijn vrouw Miranda en mijn drie kinderen.
Wat deed je vooral tijdens de avondklok?
Veel puzzels maken.

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

Wat zou je tegen een scholier zeggen als die vraagt
wat er zo leuk is aan dakdekken?
Ik zou zeggen: het is een mooi vrij beroep en elke klus is
weer anders. Je bent altijd lekker buiten bezig.
Wat is het mooiste dak/werk waar je ooit
aan hebt meegewerkt?
Het mooiste dakwerk waar aan ik heb mogen werken,
waren twee bungalows op Bonaire. Ik had het geluk
dat ik daar heen mocht van mijn werkgever.
Waar zou je heen willen als je met
een tijdmachine kon reizen?
Wat die tijdmachine betreft dan kies ik voor terug in de tijd,
dat mijn ouders nog leefden. Weekje Zeeland (Nederland )
Ochtendmens of avondmens?
Ik ben toch wel een ochtendmens, in de avond lig ik
toch wel op tijd in mijn bed. Ook omdat de wekker van
een dakbedekker vroeg af gaat.
NAAM JAN DE VRIES
LEEFTIJD 55 JAAR
WOONPLAATS WORMER
FAVORIETE GAME CANDY CRUSH
FAVORIETE MUZIEK JAREN ‘70 EN ‘80
FAVORIETE ETEN EN DRINKEN NASI EN KOFFIE
GETROUWD JA, AL 31 JAAR MET MIRANDA
EIGEN HUIS HEBBEN WE SAMEN
Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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JURIDISCH

Mijn factuur wordt
niet betaald, wat nu?
Elke aannemer maakt het wel eens mee: de opdrachtgever betaalt de
factuur niet (geheel). Daar kunnen uiteraard verschillende redenen aan ten
grondslag liggen: de opdrachtgever is het niet eens met de (kwaliteit van)
de werkzaamheden, de opdrachtgever meent niet te kunnen betalen of
de opdrachtgever meent dat de factuur simpelweg niet verschuldigd is.
Ongeacht de redenen van het achterhouden van de betaling: als aannemer
moet je er iets mee. In deze bijdrage worden enkele stappen/mogelijkheden
geschetst om de opdrachtgever te bewegen alsnog te betalen.

Vanzelfsprekend zal een aannemer vooreerst willen achter
halen wat de reden is dat de opdrachtgever niet betaalt.
De eerste stap is dan ook een open deur: zoek het contact,
kom er achter wat de reden is voor het achterhouden van
de betaling en probeer in goed overleg tot een oplossing te
komen. In deze bijdrage wordt er van uit gegaan dat deze
(niet-juridische) stap al heeft plaatsgevonden.

STAP 1: DE INGEBREKESTELLING
De meest logische vervolgstap stap is het versturen van een
ingebrekestelling. Een ingebrekestelling bestaat uit een brief
(of e-mail) waarin wordt gesommeerd (dat is net wat stelliger
dan ‘verzoeken’) om binnen een redelijke termijn alsnog
te betalen. Een ingebrekestelling moet i) duidelijkheid
verschaffen wat wordt gevorderd en op grond waarvan en
ii) een redelijke (specifieke) termijn bevatten waarbinnen
alsnog betaald moet worden. Een voorbeeld:
“Op grond van onze overeenkomst d.d. 1 januari 2020 en
het daarin opgenomen termijnenschema, had u de laatste
termijn ad € 5.000,-- uiterlijk op 1 oktober 2020 moeten
voldoen. Dat is niet gebeurd en u schiet tekort. Ik sommeer
u derhalve om er zorg voor te dragen dat voornoemd
bedrag uiterlijk op 1 december a.s. is bijgeschreven op
ons bankrekeningnummer”
(Voor een uitgebreidere uiteenzetting over het hoe,
wat en waarom van de ingebrekestelling wordt verwezen
naar mijn eerdere artikel van 22 september 2020 in Roofs)
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In deze ingebrekestelling kan eventueel melding worden
gemaakt van enkele aanvullende prikkels voor de opdracht
gever om tot betaling over te gaan.

succesvol uitoefenen van een retentierecht. De belangrijkste
daarvan is het beschikken over de ‘feitelijke macht’ van de
zaak die wordt achtergehouden.

Over de periode waarin een schuldenaar (de opdrachtgever)
tekortschiet, kan de aannemer namelijk de wettelijke handels
rente vorderen. Dat kan aardig oplopen. Die wettelijke handelsrente bedraagt namelijk (op dit moment) 8% (per jaar).
Ook moet men er op bedacht zijn dat het soms mogelijk
is (afhankelijk van de toepasselijke algemene voorwaarden)
om dit percentage te verhogen (zie bijvoorbeeld
§ 45-2 UAV 2012: een verhoging van 2% is mogelijk).

Overigens kan stap 2 ook tegelijkertijd met stap 1 worden
uitgeoefend.

Naast de wettelijke rente kunnen onder omstandigheden
ook de buitengerechtelijke incassokosten worden gevorderd.
De hoogte daarvan is afhankelijk van de hoogte van de
openstaande factuur. Ook dit is (vaak) de moeite waard:
deze kosten kunnen oplopen tot € 6.775,--.

STAP 2: OPSCHORTEN VAN DE WERKZAAMHEDEN
Een ander krachtig middel is het zogenaamde opschortings
recht. Dat wil zeggen dat een aannemer zijn verplichtingen
(bijvoorbeeld de reparatiewerkzaamheden van een dak)
uitstelt (‘opschort’), totdat de opdrachtgever aan zijn
betalingsverplichtingen heeft voldaan.
Een bijzondere vorm van opschorting is het retentierecht.
De aannemer kan de afgifte van een zaak (zoals een
bouwterrein) opschorten. Er geldt een aantal eisen voor het

STAP 3: DE ESCALATIE
Leidt een aanmaning en/of opschorting niet tot het gewenste
resultaat, dan moet wellicht zwaarder geschut worden inge
zet. Een optie die men kan overwegen is beslaglegging.
Hiervoor moet een advocaat worden ingeschakeld.
Het leggen van beslag heeft een ‘bewarende’ functie.
Als aannemer (schuldeiser) wil je zekerheid dat er vermogen
beschikbaar is om jouw vordering te voldoen (nadat de
rechter de vordering heeft toegewezen). Beslaglegging heeft
niet zelden een belangrijke nevenfunctie: als drukmiddel.
Als (bijvoorbeeld) beslag wordt gelegd op een bank
rekening, dan zal het (positieve) saldo van de schuldenaar/
opdrachtgever (tot de hoogte van de beslaglegging)
‘bevroren’ worden. Dit kan de bedrijfsvoering van de
opdrachtgever in problemen brengen, als gevolg waarvan
er meer ‘druk’ ontstaat om tot een oplossing te geraken
(lees: om te betalen). Na beslagging is het noodzakelijk om
(in de regel) binnen twee weken na beslaglegging een
procedure te starten. Dit uiteraard tenzij er alsnog betaald
wordt of een oplossing wordt bereikt (hetgeen geregeld
voorkomt na beslaglegging).

Een ander drukmiddel is het aanvragen van het faillissement
van de opdrachtgever. Daarvoor is wel vereist dat er minimaal
nog één andere partij (schuldeiser) is, ten aanzien waarvan
de opdrachtgever (ook) in verzuim is een factuur te voldoen.

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
In deze bijdrage zijn enkele opties genoemd om een
wanbetalende opdrachtgever tot betaling te doen bewegen.
Er zijn uiteraard meerdere wegen die naar Rome leiden.
Er zijn ook tussenoplossingen mogelijk. Als er enkel sprake
is van betalingsonmacht (en niet betalingsonwil) loont de
‘gestrekte-been-aanpak’ waarschijnlijk niet. In dat geval
kunnen ook betalingsafspraken worden gemaakt, al dan
niet onder gelijktijdige verstrekking (door opdrachtgever)
van zekerheden.
De aannemer/schuldeiser doet er tot slot goed aan om
juridisch advies in te winnen ingeval van i) een aanzienlijke
vordering, ii) twijfel over de juiste aanpak/formulering of iii)
gemaakte (betalings)afspraken die moeten worden
vastgelegd.
Floris Pels Rijcken is advocaat bouwrecht bij Poelmann
van den Broek advocaten. Heeft u vragen? Neem gerust
contact op via:024-3811456 of f.pelsrijcken@pvdb.nl. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Dakspecialisten op internet
Joru Begroeningstechniek BV


Dak & Gevelbegroening
met systeem
In & Outdoor
W W W. H U T T E R . N L

www.bitasco.nl

Bevestigingssystemen voor Dak en Gevel
Gereedschappen
PBM en Valbeveiliging
Onderhoud en Reiniging

www.sealeco.nl

www.oudemaas.nl

www.begroeningstechniek.nl

Valbeveiliging & PBM

AABOSAFE
DÉ DAKBEGROENER

VITALITEITSMANAGEMENT

Zorgeloos werken op hoogte.

‘De Verzuimwegwijzer’ voor een
duurzame en vitale toekomst
Vitale, fitte, gezonde en gemotiveerde mensen in
en om het bedrijf - en balans in het leven: dat zijn

www.optigroen.nl

de uitgangspunten van het vitaliteitsmanagement
programma ‘Vitaal met je VAK bezig zijn’.

www.eurofast.nl

Experts in
dak- en gevelgroen
www.idverde.nl

DakConsult
www.ibsconsultants.nl/dakconsult

AdviesBuro

Inspectie Dak

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

www.continu-isolatie.nl

www.eyecatchersafety.com

Rhenofol PVC, Rhepanol PIB, Polyfin FPO
www.qualityroofingsystems.nl

UW WEBSITE
OOK HIER?

AABOZINK

Bel:072 5400335

www.mawipex.nl

AABOFIX
De basis in bevestiging.

www.leister.shop

Vakgroothandel in dakmaterialen

www.leister.shop

www.aabofix.nl
WWW.DAKNED.NL

AABOTOOLS

Gereedschap voor professionals.

www.reflexy.org

www.euroaluminium.nl

www.aabotools.nl

Bevestigingssystemen voor Dak en Gevel
Gereedschappen
PBM en Valbeveiliging
Onderhoud en Reiniging

www.oudemaas.nl

www.vebidak.nl

Kwaliteit in dak-, lood- en zinkwerken
www.daktechniekholland.nl

0184 499 266

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, onder meer: 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
De Verzuimwegwijzer.
Eerstejaarsevaluatie, re-integratie, spoor 1 en 2, plan van
aanpak, poortwachterstoets, actueel oordeel, deskun
digenoordeel, probleemanalyse, WIA-aanvraag en ga zo
maar door. Bij ziekteverzuim komt er veel op werkgever
en werknemer af. Natuurlijk houdt het herstel hen bezig,
maar daarnaast krijgen ze te maken met allerlei regels over
het doorbetalen van salaris en hervatting van het werk.
Helaas is deze wet- en regelgeving, naast bedrijfsspecifieke
afspraken, omtrent ziekteverzuim zeer complex. En als klap
op de vuurpijl wordt het niet nakomen van al deze regeltjes,
ook al is het onbewust, flink beboet.
Als werkgever ben je helaas soms meer bezig met het vol
doen aan de regeltjes, dan dat je bezig bent met de zieke
werknemer. Een voorbeeld uit eigen archief is het meermaals
aanvragen van een deskundigenverklaring terwijl de situatie
glashelder is. Zeer jammer, en helaas ook kostbaar voor de
werkgever. Je bent immers bezig met toetsen van de regels,
en soms moet je ook nog heel lang op de uitkomst wachten
waardoor onnodig veel tijd verloren gaat. Het belang van
de werknemer, welke het meestal toch al emotioneel moeilijk

Dak- en installatietechniek

www.aabo.nl

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

www.provatherm.nl

heeft gezien haar
of zijn ongewisse
toekomst, staat daarbij soms echt op
een zijspoor.
Om door de bomen
het bos te blijven zien en om te gaan met ziekteverzuim
en werkhervatting, hebben wij bij Gebr. Janssen opdracht
gegeven om De Verzuimwegwijzer te laten schrijven.
Deze is afgestemd op het bedrijf en is voorzien van
handige tips voor zowel werkgever als werknemer.
In De Verzuimwegwijzer lezen ze wat de afspraken zijn en
wanneer zij wat moeten doen om zorgvuldig om te gaan
met elkander tijdens ziekteverzuim en werkhervatting.
In de Verzuimwegwijzer is te lezen hoe de werknemer zich
ziek meldt. Werknemer en werkgever volgen na de ziek
melding het stappenplan. Hierin kunnen zij eenvoudig
doorklikken naar infographics met extra informatie per stap.
Op verschillende thema’s is meer informatie te vinden in
situaties, zoals bij frequent verzuim, vakantie, uitdiensttreding
of zwangerschap. Bij complexe vragen over een individuele
situatie kan beroep gedaan worden op externe adviseurs
onder het kopje ‘Wie kan er helpen’. Alles is gericht op een
goede begeleiding tijdens ziekteverzuim en werkhervatting.
De Verzuimwegwijzer is één van de vele stapjes. En bedenk:
vele kleine stapjes zijn één grote stap op weg naar een
mooie duurzame vitale toekomst.

www.flowlight.nl
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BEDRIJFSNIEUWS

IDEAAL BIJ TOEPASSING VAN
ZONNEPANELEN
GEPATENTEERD

Nieuwbouw SealEco
kan beginnen
“Yes! Het is nu definitief: wij gaan eind
dit jaar verhuizen! Eindelijk kunnen
we het van de daken schreeuwen”,
aldus Edwin van Dijk van SealEco bv
te Lemelerveld. Na een lange voor
bereidingstijd van bijna drie jaar
voor de ontwikkeling van het meest

PowerTop
Dual density plat dak isolatie:
Hoge isolatiewaarden,
intensief beloopbaar
DE VOORDELEN:
• Tijdens montage en onderhoud intensief
beloopbaar.
• Veilig belastbaar met installaties en zonnepanelen
(incl. ballast).

®

efficiënte gebouw voor SealEco in
Nederland is de knoop doorgehakt
en kunnen de bouwwerkzaamheden

Edwin van Dijk, managing director SealEco (links) en Rien Heutink,
algemeen directeur Heutink Bouw, tekenen de officiële documenten
voor de nieuwbouw.

een aanvang nemen.

SealEco is sinds 2017 onderdeel van het internationale bedrijf
SealEco AB in Zweden en behoort tot de investeringsmaatschap
pij Nordic Waterproofing Group, die sinds 2016 beursgenoteerd
is op de Nasdaq in Stockholm. Als onderdeel van een internatio
naal bedrijf heeft SealEco in Lemelerveld een enorme groei door
gemaakt. Door verspreiding van productie, opslag en kantoor
over drie verschillende panden aan de Handelsweg (18, 20 en 33)
in Lemelerveld is de huidige situatie verre van ideaal.
Van Dijk: “Om verdere groei mogelijk te maken hebben we besloten uit te kijken naar nieuwe huisvesting en we zijn uitgekomen

• Makkelijk schroefbaar.
• 30 mm sponning rondom:
= geen verlies aan RC -waarde.
= 2-laagse prestatie bij een 1-laagse
verlegging.

op complete nieuwbouw. Het goede nieuws is dat SealEco
in Lemelerveld blijft. Hierdoor blijft de werkgelegenheid van
onze eigen mensen gewaarborgd. Voor de toekomst zien
we zelfs mogelijkheden tot uitbreiding aangezien er ook
productie vanuit België naar Lemelerveld zal komen.”
Donderdag 25 februari jl. is officieel de opdracht verstrekt
aan Heutink Bouw uit Genemuiden om de nieuwe huis
vesting – ook aan de Handelsweg – ter hand te nemen.
Op het totale perceel van 9.500 m2 wordt een productie
ruimte met magazijn van ca. 4.000 m2 gerealiseerd en
een kantoorgedeelte met drie verdiepingen, inclusief een
opleidingscentrum. “Op deze manier wordt het laatste
stukje beschikbare grond op industrieterrein ’t Febriek in
Lemelerveld ingevuld met dit mooie pand”, besluit Van Dijk
met een grote glimlach. ■
• OPDRACHTGEVER: SEALECO BV, LEMELERVELD
• ONTWERP EN DIRECTIEVOERING:
THE CITADEL COMPANY, HEINO
• REALISATIE: HEUTINK BOUW, GENEMUIDEN

• 1-laagse verlegging = hogere verwerkingssnelheid.
• Uitstekende milieuscore (Breeam A+).
• 100% recyclebaar (circulair).
Impressie (The Citadel Company)

www.isobouw.nl/PowerTop

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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INTERNATIONALE DAKEN

The Twist is verdraaid mooi
The Twist is het laatste puzzelstukje in het Kistefos Sculpture Park in Jevnaker,
Noorwegen. Een bouwwerk van combinaties. Zo is het een combinatie tussen
een gebouw en een kunstsculptuur, een combinatie tussen een museum
en een brug en een combinatie van moderne architectuur en natuurlijke
bebossing. Mede door al die combinaties van gevoelsmatige tegenstellingen
is het een uitzonderlijk bouwwerk in de Noorse natuur geworden.

Twist in de mist.

Tekst: Joep Klerx
Fotografie: Laurian Ghinitoiu, illustraties: Bjarne Ingels Group
The Twist doet dienst als onderdeel van een park waar
werken van internationale kunstenaars zoals Anish Kapoor,
Olafur Eliasson en Yayoi Kusama samenkomen in een
avontuurlijke kunstexpeditie. Het gebouw, ontworpen door
het wereldberoemde architectenbureau Bjarke Ingels Group,
dient als laatste oversteekplaats die de kunstexpeditie uit
eindelijk voltooit. Als tweede brug in de tour en als natuurlijke
verlenging van het park transformeert het nieuwe museum
de bezoekerservaring en verdubbelt het de overdekte
tentoonstellingsruimte van Kistefos. Door de rechthoekige
dwarsdoorsnede en het draaiende ontwerp stijgt The Twist
van de lagere, beboste rivieroever in het zuiden naar het
hogere gelegen heuvelgebied in het noorden.

HET ONTWERP

Een combinatie tussen een museum en een brug.
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The Twist is gebouwd rond een historische pulpfabriek.
Het gebouw heeft de vorm van een balk die in het midden
90 graden is kromgetrokken en die de Randselva rivier over
spant. Het gebouw heeft een complexe, dubbel gekromde
geometrie, maar is gebouwd vanuit een eenvoudig concept:
er zijn, behalve het glas, geen gebogen elementen in het
gebouw gebruikt. Alles is uitgevoerd in rechte lijnen.
De geometrie van het museum bestaat uit rechte aluminium
panelen van 40 cm breed die zijn gerangschikt als een

Wit geverfde 8 cm brede sparrenlatten bekleden de vloer, de muur en het plafond.

stapel boeken die heel lichtjes in een uitwaaierende
beweging zijn verschoven. Hetzelfde principe wordt binnen
gebruikt met wit geverfde 8 cm brede sparrenlatten die
de vloer, de muur en het plafond bekleden. Vanuit beide
richtingen ervaren bezoekers de verwrongen galerie alsof ze
door een camerasluiter lopen. Aan de noordkant biedt een
glazen wand van volledige hoogte die een panoramisch
uitzicht biedt op de pulpfabriek en de rivier. Die glaswand
loopt taps toe tot hij in het midden van de draai slechts nog
een 25 cm breed dakraam vormt.
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CHAPEAU
INTERNATIONALE
DAKEN

werd water geloosd waardoor het platform wegspoelde.
Ondanks dit voorval werd er doorgewerkt en legde de
bouwers er in september 2019 de laatste hand aan.
Het gebouw heeft een dubbelgekromde, complexe geo
metrie. Het is opgezet vanuit een eenvoudig concept:
geen dubbelgekromde elementen in het gebouw behalve
het glas - alles is uitgevoerd in rechte lijnen. De houten
binnenbekleding en de gevelelementen zijn rechte lijnen,
maar samengevoegd laten ze een complexe, gebogen
vorm zien.
Het budget geeft altijd beperkingen, dus de architect heeft
zich geconcentreerd op het optimaliseren van het construc
tiestaal. Diagonalen in de gevel besparen in kosten en zorgen
voor structurele integriteit. Ook is de grootte van de aluminium
schalen van de gevel vergroot (van 60 mm naar 400 mm).
De aluminium trays zijn omgedraaid en verschoven - wat
een ongebruikelijke manier is om een standaard product
te gebruiken.

PLAN - ROOF PLAN
0 1

3

5

De buitenste laag van het dak c.q. de gevel bestaat uit
400 mm brede aluminium platen met opstaande randen.
De onderconstructie is opgebouwd uit twee aluminium
hoeken, PVC plaat, watervast multiplex, thermische isolatie
van minerale wol en daaronder dampremmende folie.
Voor de ondersteunende constructie zijn trapeziumvormige
staalplaten gebruikt in combinatie met stalen HEB 450 balken
en een ophangsysteem. Het plafond is voorzien van een
laag tegenlatten waartussen minerale wol voor akoestische
isolatie en een akoestische folie, met daarop brandvertra
gend geïmpregneerd grenen latten.
Al met al een verdraaid mooi gebouw midden in de
Noorse natuur. ■
Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Langsdoorsnede

Door de gebogen vorm van de glasramen ontstaat er een
verschil in daglicht in de verschillende ruimtes: een brede,
natuurlijk verlichte galerie met panoramisch uitzicht aan de
noordzijde; een hoge, donkere galerie met kunstlicht aan
de zuidzijde; en daartussen een sculpturale ruimte met een
gedraaide strook daklicht. Die mogelijkheid om galerieruimten
in compartimenten te delen, te verdelen of samen te voegen,
creëert een welkome flexibiliteit voor de artistieke program
mering van Kistefos.
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ZWAAN
De 84,4 meter lange en 999 vierkante meter tellende
constructie bevat onder andere 550 ton staal, 10 kilometer
aan houten latten en is in een tijdsbestek van 23 maanden
gebouwd. Dat hadden er wellicht ook 22 kunnen zijn,
maar daar gooide een argeloze zwaan roet in het eten.
Tijdens de bouw van het eerste platform raakte die vliegende
zwaan namelijk een elektriciteitskabel, waardoor een elek
triciteitscentrale werd aangetast; zonder waarschuwing

Dubbelgekromde, complexe geometrie.
Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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// Het tijdschrift van CARLISLE® CM Europe

# UITGAVE 2021

De Specialist op het gebied van Dakveiligheid!
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.

KS1 Kabelsysteem

Een nieuw doorloopbaar kabelsysteem
Daksafe heeft , als één van Nederlands eerste producenten
van valbeveiliging, een volledig doorloopbaar kabelsysteem

// 18

in combinatie met nieuwe ankerpunten ontwikkeld. Het KS1
kabelsysteem van Daksafe® biedt het allemaal: veiligheid,

CRUCIALE AANSLUITINGEN

duurzaamheid, eenvoud en gebruikersgemak.

Luchtdichting bij
prefabricage steeds
grotere opgave

Ontdek alle voordelen op:

www.ks1kabelsysteem.nl

// 40
NORTH WITCH POINT

Leven op een klif
www.daksafe.nl

info@daksafe.nl

Tel: 0348 - 47 52 00

// LEAD STORY 10
Toebehoren voor
groendaken & tuinen

DEPOT BOIJMANS
VAN BEUNINGEN

MONUMENTALE
KUNSTKOM

Ook via onze webshop
www.dejond.com

ONDERDELEN VOOR TOEZICHTSPUTTEN

www.dejond.com
arian.vandoorn@dejond.com
✆ 06 20 80 39 61

Basisstuk makkelijk monteerbaar
Basisstukken en opzetkokers verkrijgbaar in verschillende formaten
Verscheidene uitvoeringen mogelijk
Snelle levering & grote voorraad!
Oplossingen op maat? Dejond denkt graag met je mee!
© Norbert Waalboer Fotografie

Vrijdag 18 maart 2022
Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee

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

PRODUCTNIEUWS

Maximale veiligheid
tegen minimale kosten
Veilig werken op het dak is een must. De overheid hamert met het Bouwbesluit
van 2012 op goede veiligheidsmaatregelen. “Veiligheid staat bij ons al jaren
met stip op één”, zegt Thijs Assink van Soprema-partner Vlutters Tools & Safety.
“En het is onze tweede natuur om te onderzoeken of dakveiligheid efficiënter
en voordeliger kan.” De specialist voor veilig en efficiënt werken naar, op en van
het dak introduceert twee nieuwe Soprasafe producten: het single ankerpunt
en een kantelbaar hekwerk.

VEGETATIEDAK MET HET
UNILIN PDH-SYSTEEM
Een vegetatiedak bestaat uit een systeem van
baanvormige dakbedekking voor plat- of ﬂauw
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!

De oplossing
voor platte daken
Kijk voor ons volledige assortiment op www.unilininsulation.nl

Hoe brengen we de kosten omlaag met behoud van de
maximale veiligheid? Het is een terugkerend thema bij
Vlutters Tools & Safety. Volgens Assink gaat het om het vinden
van de juiste balans. “Dat bracht ons op het idee van de
nieuwe Soprasafe single ankerpunt. Het is een combinatie
van het ankerpunt van het lijnsysteem en een penduleanker.
Een lijnankerpunt heeft vier boorgaten en wordt geleverd
zonder bevestigingsmateriaal, het single ankerpunt daaren
tegen heeft maar één boorgat en is tevens de bevestiging.
Met meerdere single ankerpunten is – als de Risico Inventari
satie & Evaluatie (RI&E) dit heeft aangetoond – werken
op het dak net zo veilig, maar is een (duurder) lijnveilig
heidssysteem niet meer nodig. Het scheelt montagetijd
en bevestigingsmateriaal. Per ankerpunt praat je al gauw
over tientallen euro’s. Een gemiddelde offerte wordt zo een
stuk interessanter.”
Assink is ook enthousiast over het nieuwe kantelbaar lichtge
wicht hekwerk van Soprasafe. “Het heeft drie kantelstanden
en kan zelfs helemaal worden neergeklapt. Vooral dat
laatste spreekt opdrachtgevers en architecten aan”,
vertelt hij. Het hekwerk wordt verzwaard met compacte en
strak vormgegeven ballastblokken. “Zonnepanelen zijn hot,
en tegenwoordig liggen veel daken er vol mee. De panelen
liggen soms zo dicht op de dakrand dat er geen ruimte is
voor lijnbeveiliging. Een hekwerk is dan de oplossing. Iets dat
sommige opdrachtgevers en de meeste architecten liever
niet zien. ‘Dat vind ik geen gezicht’, horen we geregeld.
Met een kantelbaar hekwerk los je dat probleem op.”
Extra ballastblokken zorgen voor de stabiliteit. “En het is ook
nog eens goedkoper dan een standaard statisch hekwerk.”

Mocht er helemaal geen ruimte zijn, dan
kan het Soprasafe hekwerk met apart ver
krijgbare aanpassingen ook tegen de gevel
of op de opstanden worden gemonteerd of
zelfs worden verhoogd.
Sinds het Bouwbesluit uit 2012 moeten er voorzieningen
worden getroffen voor de veiligheid van mensen die op het
dak aan het werk zijn. Tegenwoordig zie je dat de sector het
zelf ook wil. “Wij hebben de roep om veiligheid op het dak
vertaald naar een specialisme in veiligheid. Veiligheid die
hand in hand gaat met kostenreductie. Vorig jaar zijn we
gestart met het inzetten van een soort Earth Live. We hoeven
niet meer ladders en trappen op en langdurig meten en
fotograferen. Geef een adres en vanachter de computer
verzamelen we informatie over de maatvoering, bekijken we
actuele situaties en maken we foto’s die bruikbaar zijn voor
een goed onderbouwd en gedegen eerste veiligheidsadvies.”
(www.spoprema.nl en www.vlutters.nl) ■
Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Zetwerk op
maat nodig?
Er kan er maar 1 de beste zijn !

artilan
Triangelbrug®
Kijk op artilan.nl of mail uw vraag naar
info@artilan.nl

Dé inkooporganisatie voor
dakdekkersbedrijven
Teken voor de

beste
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prijsupdates
U bent in goed gezelschap:
Cazdak, Feenstra Dakbedekking, Finkenflügel Dakbedekkingen,
Zaanstad Dakwerken, Van Hoek Dakbedekkingen, Kwerreveld
Dakbedekkingen, Lukasse Dakbedekkingen, Martens Dakbedekkingen, Hendrikx Daksystemen, Rosmalen Groep, Olster Dakwerken, Schadenberg Dakwerken, Technodak Dakbedekking,
Van Venrooy Dakbedekking, Verbi-Dak, Verkoelen, Voormolen.

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.

Wilt u meer weten over Coninko?

Databankweg 26 | 3821 AL Amersfoort | 036 - 5304490
info@coninko.nl | www.coninko.nl

Waarom zetwerk van Aabo Trading?

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

www.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

NIEUWSLIJN

Agenda
SOLAR SOLUTIONS INTERNATIONAL
Vakbeurs Solar Solutions International en vakbeurs
Duurzaam Verwarmd zullen dit jaar plaatsvinden van
dinsdag 28 tot en met donderdag 30 september 2021,
in de gebruikelijke locatie Expo Haarlemmermeer.
Dankzij de uitrol van vaccinaties neemt de organisatie
aan dat de situatie over ongeveer 6 maanden zover
verbeterd is dat er een veilige vakbeurs zonder restricties
kan worden georganiseerd. Solar Solutions International
is de grootste vakbeurs voor zonne-energie in NoordwestEuropa. De beurs draait om meer dan 500 innovaties en
100 praktische seminars over de nieuwste ontwikkelingen
rondom energieopslag, slimme producten, en een steeds
breder aanbod aan zonnepanelen.
DACH + HOLZ
De grote vakbeurs Dach + Holz vindt (Corona-proof)
plaats van 15 tot en met 18 February 2022 in de Messe
van Keulen. Exposanten kunnen zich al inschrijven en
is vrijblijvend tot 1 september 2021. De planning van de
hallen start naar verwachting in mei 2021.

TOP SERVICE

ABN AMRO: ‘BOUW HERPAKT ZICH IN 2022’

Het kost vaak veel tijd en moeite om de benodigde materialen
op het dak te krijgen. Sommige dakdekkers regelen dit zelf, soms
heeft de hoofdaannemer het geregeld, maar vaak ook niet.

De coronacrisis heeft vooralsnog veel minder
impact op de bouw gehad dan op andere sectoren,
zo blijkt uit de Sectorprognoses Bouw 2021/2022
van ABN AMRO. Zo heeft de bouw niet stilgelegen,
waardoor de sector in zijn geheel in 2020 nauwelijks
is gekrompen. De bouwproductie liep licht terug en
naar verwachting zal dit in 2021 uiteindelijk oplopen
tot een krimp van -3,5 procent. Voor 2022 wordt een
groei van 3 procent verwacht, maar dat neemt niet
weg dat de bouwsector volgens de bank in rustiger
vaarwater komt. Zo zullen er in de komende jaren vooral als gevolg van de stikstofcrisis - minder nieuwe
opdrachten komen. Terwijl de vergunningen voor de
woningbouw zich in 2020 herstelden, is hiervan in de
utiliteitsbouw nauwelijks sprake. In deze branche zijn
over het hele jaar 7,6 procent minder vergunningen
afgegeven dan in 2019. Hoewel de vooruitzichten
in 2022 verbeteren, zijn er grote verschillen tussen
bouwbranches. In 2021 wordt voor alle branches
in de bouw nog krimp verwacht, met uitzondering
van producenten van hout- en bouwmaterialen
(+1 procent) en ingenieurs (+2 procent). De producenten zijn bovenin de bouwketen actief en profiteren
als eerste van het economisch herstel. De verwach
ting dat er minder bouwprojecten op de markt komen,
kan volgens ABN AMRO juist positief uitpakken.

Zowel bij Royal Roofing Materials in het zuiden als bij Soprema in
het noorden van Nederland was al ervaring met het per kraan
bezorgen van materialen tot op het dak. Dat is nu uitgerold
met een landelijke dekking. De nieuwe logistieke dienst van
Royal Roofing Materials en Soprema heet Topservice en houdt in
dat bestelde dakmaterialen per kraan tot op de werkplek gele
verd worden voor een vast bedrag. De service is interessant voor
grote klanten en projecten maar ook voor middelgrote projecten
zoals bedrijfspanden, gemeentehuizen en scholen en voor moei
lijk bereikbare locaties waar de kraan wél bij kan komen en een
dakdekker niet. De enige voorwaarde is: minimaal 48 uur voor
levering aanmelden.

WEBINAR OPTIGRÜN
In de serie Optigrün Benelux Academie 2021: Hekje sluiten,
haakje aan! Over Skygard balustrade systeem en Optisafe
valbeveiliging. 15 april van 14.00 - 15.30 uur

RWA-LICHTKOEPELS
Storax biedt als distributeur van Skylux diverse systemen van
RWA-lichtkoepels (rook- en warmteafvoer). Deze RWA-lichtkoepels
spelen een essentiële rol bij brand: ze kunnen automatisch opengaan,
waardoor rookvrije zones gecreëerd worden. Tegelijkertijd zorgen de
koepels voor gratis natuurlijk daglicht en een uitstekende isolatie in tegen
stelling tot rookafvoerluiken met aluminium lamellen. Duitse brand-studies
tonen aan dat rookkoepels de sterke temperatuurstijgingen onder het dak
met ongeveer 300°C laten dalen en zo de belasting op de dakconstructie
uitdrukkelijk verminderen. (www.storax.nl)

SNIJBESTENDIGE HANDSCHOENEN
De handschoenen uit de Duracoil-serie van Showa zijn snijbestendige,
dragen als een standaard montagehandschoen, zitten comfortabel en zijn
duurzaam. een uitstekende keuze. Dura staat voor duurzaam en Coil is de
speciale wikkeltechniek waarbij vezels rond elkaar worden gewikkeld om
het comfort én de duurzaamheid te verhogen. Doordat de snijbestendige
vezels als het ware ‘ingepakt’ zijn, irriteren deze de huid niet. Duracoil hand
schoenen kunnen probleemloos langdurig worden gedragen. Dat is dus
de comfort van een standaard handschoen én de veiligheid van een
snijbestendige handschoen.

WECAL-NIEUWS
In februari 2021 is het team van Wecal
Dak- en Isolatietechniek uitgebreid
met Marjanne Lamers en Daan de Kort.
Marjanne brengt ruime ervaring mee
aan project- en accountmanagement
voor haar rol als Medewerkster Verkoop
Binnendienst. Daan heeft jarenlange verkoopervaring bij diverse partijen in
dakgerelateerde producten en is nu Technisch Commercieel Adviseur voor
de daksector in Zuid-Nederland.
Daarnaast heeft Wecal haar jarenlange exclusieve samenwerking met
SITEK Insulation in de Benelux een nieuwe impuls gegeven. Door de toene
mende vraag naar en toepassingsmogelijkheden van het reeds bekende
FESCO, is uitbreiding van het assortiment met RETROFIT en BATIBOARD een
logische stap. Deze op perliet (vulkanisch gesteente) gebaseerde isolatie
platen verbeteren de beloopbaarheid, drukvastheid, brandwerendheid
en het brandgedrag van daken. Ze zijn speciaal geschikt voor zachte en
brandbare ondergronden en ook uitstekend toepasbaar op EPS of steenwol
onder PV systemen.

OVERNAME
DAKRENOVATIE HOLLAND

FLINKE BESPARING OP KOSTEN
KOELING MET WITTE DAKBEDEKKING
Uit een studie van de Stichting Circe over het gedrag
van Renolit Alkorplan dakbanen in drie verschillende
klimaatzones in Europa komen flinke energiebesparingen
naar boven. Zo bespaart de witte Renolit Alkorplan Bright in
het onderzoek aan energie voor airconditioning 43%
in Spanje, 37% in Frankrijk en 19% in Finland in vergelijking
met een standaard Renolit Alkorplan dakafdichting.
Een opmerkelijk resultaat.
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Zo zullen de bouwkosten als gevolg van een dalende
vraag minder hard stijgen, wat gunstig is voor de
marges. Madeline Buijs, Sector Econoom Bouw van
ABN AMRO. “De rust in de bouw biedt in de komende
jaren kansen voor ondernemers. Zo worden de
tarieven gedrukt doordat er minder vraag is naar
personeel en zullen ook de materiaalkosten dalen
door de minder grote vraag. Dit zal uiteindelijk ten
goede komende van de resultaten in de sector.”

Consolidated en Weijerseikhout
zijn per 19 februari een joint
venture aangegaan door samen
Dakrenovatie Holland over te
nemen. Dakrenovatie Holland is
een dakspecialist uit Bussum en
voornamelijk actief op hellende
daken in de Randstad. Deze nieuwe samenwerking heeft voor de drie
partijen voordelen op het gebied van kennis, capaciteit en flexibiliteit.
Het is voor het eerst dat Weijerseikhout en Consolidated samen een
bedrijf overnemen. De intentie is er om deze samenwerking in de toekomst
verder uit te breiden en mogelijk nog meer bedrijven over te nemen.

Roofs
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Wij zijn een jong en dynamisch bedrijf met ruime ervaring in dakbedekkingen voor platte daken. Groot of klein, Neo Dak biedt u de juiste
oplossingen. Onze specialiteit is het werken met de meest uiteenlopende kunststof dakbedekkingen. Passie en gedrevenheid hebben er
voor gezorgd dat er al veel grote en complete projecten zijn gerealiseerd.

Het nieuwe
klassiek.

VACATURE CALCULATOR/WERKVOORBEREIDER
Ter versterking van ons team zijn wij per direct op zoek naar een ervaren calculator/werkvoorbereider, fulltime dienstverband
In de functie als calculator/werkvoorbereider ben je verantwoordelijk en vervul jij een belangrijke rol binnen ons bedrijf voor de calculaties,
werkvoorbereiding en het opmaken van offertes. Op basis van een bouwtekening ga je berekenen welke en hoeveel materiaal, personeel en tijd
er nodig is. Jij bent tevens contactpersoon voor onze klanten, leveranciers en onderaannemers. Een veelzijdige functie en zelfstandige functie.
Je bent een enthousiast, flexibele, kritische en proactief persoon die in staat is om klant- en servicegericht op te treden. Je werkt graag met
getallen en bent als zodanig een belangrijke schakel bij het verkrijgen van nieuwe opdrachten. Je levert jouw werkzaamheden en projecten
tijdig op en zorgt ervoor dat knelpunten of problemen tijdig worden gesignaleerd en maakt het werk af. Je weet hoofdzaken van bijzaken te
onderscheiden en met jouw cijfermatig inzicht ben je snel in staat om onvolkomenheden uit de calculatie te filteren.
VERDER
• MBO+/HBO werk- en denkniveau door ervaring
• Aantoonbare ervaring in deze functie
• Bekend met Gilde-Software is een pre
• Goede beheersing van Nederlandse taal
• Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken
• Uitdagende en afwisselende baan
• Marktconform salaris, afhankelijk van leeftijd en ervaring
• Prettige en familiaire werksfeer
Hebben wij jouw interesse gewekt, stuur dan een mail of bel naar: Pawel Knebel, 06 2231 0130 of Pawel@neodak.nl
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Heritage Slate
is hét vakblad voor de
dakenbranche in Nederland

In Roofs vindt u elke maand een breed scala aan onderwerpen over projecten, nieuwe ontwikkelingen
en technieken op het gebied van daken. Roofs is daarmee toonaangevend voor de dakenbranche.
J

Het Dak van het aar 2021

Wij stellen dakdekkers, aannemers, architecten
en opdrachtgevers in de gelegenheid projecten in
te zenden voor publicatie. Mogelijk wordt deze dan
genomineerd voor de verkiezing Dak van het Jaar!

Station Mechelen: slimme keuzes,
voorbeeldige samenwerking
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.

Staalconstructie met houten plafond.

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

Hoogwaardige rubber dakleien
Heritage Slate is een zeer duurzame daklei op basis van gerecycled rubber.
Deze bijzondere dakbedekking heeft daardoor niet alleen een hoogwaardige,
klassieke uitstraling maar is tevens zeer robuust, onderhoudsarm, kent
een uitzonderlijk lange levensduur en is bestand tegen de meest extreme
weersomstandigheden. Bovendien is het een zeer milieuverantwoorde keuze.
Een dak met Heritage Slate is blijvend mooi. In tegenstelling tot originele natuurleien
en dakpannen kan het niet breken, splijten of kapotvriezen. Omdat het geen
kleurcoating heeft kan deze ook niet slijten of afpellen. Ook is Heritage slate
geluiddempend en in hoge mate zelfreinigend.
De elementen zijn zeer licht van gewicht (9,25kg/m2) en snel en eenvoudig te
verwerken. De dikte van de elementen zorgt voor een luxe, robuuste en natuurlijke
uitstraling. Het unieke universele nok- gevel- hoekkeperstuk versterkt de authentieke
uitstraling van een natuurleien dak. Al met al is Heritage Slate de ultieme
samensmelting van moderne materialen en een klassieke uitstraling!
Binnenkort zal Heritage Slate doorgaan onder de nieuwe naam Grannville Slate.

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.

Heritage Slate dakleien zijn leverbaar in de fraaie kleuren
Sterling Grey en Charcoal Black.

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 samengewerkt door projectpartners NMBS, Infrabel, (het Belgische Prorail),
busmaatschappij De Lijn, de Vlaamse overheid en het stadsbestuur 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
Perron 11 en 12 zijn als eerste voorzien van een nieuwe golvende kap. Links de oude binnenstad van Mechelen.
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(BOVA Architects uit Gent) ontwikkelde, is weer gebaseerd op de
honderd meter verderop gelegen monumentale spoorbruggen,
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Uiteraard staat de redactie ook open voor
uw persberichten, de laatste carrièreswitches,
nieuwe producten en productiemethoden,
agendapunten, opleidingen en andere
nieuwswaardige onderwerpen.

U kunt deze informatie rechtstreeks sturen naar tjerk@lumail.nl

Álles voor het dak.
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

www.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
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Producten en systemen voor de gehele bouwschil
Ruim 80 jaar ervaring op het gebied van platte daken
Bitumineuze- en synthetische systemen
Advies en training op maat

gekopieerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

SOPREMA BV I Geeuwkade 21 I 8651 AA IJLST
Tel: +31 (0)515 533 000 I info@soprema.nl I www.soprema.nl

EXPERTS IN WATERDICHTING & ISOLATIE

It’s never just a roof.

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

