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LITTLE C: DORP OP EEN PARKEERDAK
“WAAROM ZIJN VEGETATIEDAKEN NIET DE STANDAARD?”
SPECIAL DAGLICHT

It’s never just a roof.

Lichtpuntjes
Nu het vaccinatieprogramma op stoom is gekomen,
kunnen we weer wat licht zien aan het einde van de lange,
aardedonkere Corona-tunnel. Een tunnel die heel verschillend heeft uitgepakt voor veel mensen. Een belangrijk deel
van het kantoorpersoneel is al ruim een jaar thuis en heeft
daarvoor een werkplek ingericht op een zonderkamer,
een oude babykamer of gewoon aan de keukentafel;
ZZP’ers die voorheen thuis het rijk alleen hadden, moeten
dat rijk opeens delen met de partner. Allen hebben ze te
maken met een nieuwe werkplek en daar bleek het niet over
al zo goed geregeld als op dat kantoor, waar alles volgens
de normen is ingericht. Bijvoorbeeld of er voldoende daglicht
aanwezig is. We weten al lang dat daglicht belangrijk is voor
de fysieke en geestelijke gezondheid. (hebben dakdekkers
daarom altijd een goed humeur?) Het beïnvloedt je humeur,
je slaap, de biologische klok en de hormoonhuishouding.

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!

VOORWOORD

lichtstraten, de meeste logistieke hallen hebben gesloten
daken. Volgens de norm (NEN 2057) moet in expeditie- en
verpakkingsruimten 500 Lux aanwezig zijn. Dat zal in de regel
geheel voor rekening van kunstlicht komen. Enige vorm van
dagbeleving en dagritme ontbreekt dan volledig, tenzij je af
en toe even buiten een luchtje mag scheppen. En dat terwijl
je met daklichten en dakstraten veel effectiever daglicht
naar binnen kunt halen dan bijvoorbeeld via gevels, vertelt
Frank Lambregts van DGMR in deze editie. Het gebeurt niet
omdat in de Arbo-regeling die de minimale hoeveelheden
daglichttoetreding op de verschillende werksituaties aangeeft omzeild kan worden staat: “indien dit redelijkerwijs is te
realiseren”. Aangezien een dichte doos goedkoper is, werken
al die pakjesverweerkers dag in dag uit in kunstlicht en is het
aan de werkgever hoe vaak ze van daglicht mogen genieten.
Er is een nieuwe NEN-norm voor daglicht in de maak.
Die gaat meer rekening
houden met de kwaliteit
van het daglicht en
hopelijk komt er dan
ook wat meer in de
loodsen die nog steeds
als paddenstoelen uit
de grond springen.
Aan de markt zal het in
elk geval niet liggen.
Er zijn veel aanbieders van
daglichtproducten en de
variatie is recentelijk met
sprongen vooruit gegaan.
Voor woningen zijn tegenwoordig prachtige daklichten te verkrijgen van
kunststof en van glas waar
een architect en ook onze
thuiswerker op de zolderkamer prima mee verder
kan. De isolatiewaarde is
ruim voldoende, zonwerend
glas is mogelijk en als het toch te warm wordt, kun je kiezen
uit vele vormen van zonwering. Je kunt zelfs met kokers daglicht meerdere verdieping lager laten komen. Met andere
woorden: er is geen enkele reden om mensen daglicht te
ontzeggen. Het kost wel wat, maar dat wordt dubbel en
dwars terugbetaald in de vorm van gezonde, productieve
mensen met blije gezichten. In de daglichtspecial van deze
Roofs staat in elk geval voldoende inspiratie.

En daar zit je dan opeens op je donkere zolderkamer met
klein dakraam en daardoor de hele dag met kunstlicht aan.
Voeg dat bij de verhoogde werkdruk die het gros van de
thuiswerkende kantoorwerkers ervaart en je hebt een prima
recept voor een ongezonde situatie. Een dakraam of daklicht
erbij zou in die gevallen wonderen verrichten. Want reken er
maar niet op dat dat thuiswerken straks helemaal voorbij is.
Een andere plek waar hard gewerkt wordt in duistere
omstandigheden is de logistieke loods. De Amazons, Bol.coms,
Coolblues en andere verzendhuizen beleven gouden tijden
en hebben veel extra mensen in dienst genomen.
Maar of dat prettige werkomgevingen zijn is de vraag.
Als er al daglicht binnenkomt is dat door spaarzame

Tjerk van Duinen

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Het Dak van het aar 2021

Little C: dorp met vijftien
torens op parkeerdak
Little C heet het woonwerkcomplex nabij de Rotterdamse Coolhaven.
En het heeft ook iets weg van een klein dorp. Op een braakliggend kavel
van tien hectare zijn door ERA Contour en J.P. van Eesteren 330 loftwoningen
en 9.000 m2 kantoren en horeca ontwikkeld en gebouwd, een uitgebreid
programma dat verdeeld is over vijftien verschillende gebouwen.

Luchtopname Rotterdam. Little C ligt ingeklemd tussen de Coolhaven en het Erasmus Medisch Centrum. (Foto: Ossip van Duivenbode)

Gebouwclusters, binnenpleinen en straten maken van Little C een klein dorp in New Yorkse Village-stijl.
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De torens zijn wisselend in hoogte en baksteendetaillering
en hebben een industriële uitstraling die onder meer geïnspireerd is op The Village in New York. Wat het project mede
bijzonder maakt is dat alle gebouwen en de totale buitenruimte op een parkeerdak zijn aangelegd en dat bijna alle
(zicht)daken worden benut. Het parkeerdak – begane grondniveau voor de bewoners – bevat tevens een waterbuffer van
5.000 m2 die zware buien kan opvangen en zorgt voor de
bewatering van het vele horizontale en verticale groen.
Met dit plan wordt een voorheen onherbergzaam gebied
tussen de G.J. de Jonghweg en de drukke route naar de
Maastunnel een schakel van het Coolhavengebied naar
het Erasmus Medisch Centrum, Het Park en het centrum van
Rotterdam. Aan de Coolhavenzijde komt langs het water
het nieuwe Tuschinskipark. De gebouwen van Little C zijn in
clusters opgezet. Aan de verkeersdrukke oost- en zuidzijde
vormen vier grote blokken een geluidswal. In de luwte zijn
elf kleinere woonblokken geplaatst rond drie pleintjes:
vier clusters van twee of drie gebouwen. Binnen elk cluster
zijn de gebouwen onderling verbonden door vele karakteri
stieke loopbruggen waardoor ze gezamenlijk maar één lift
nodig hebben. De hoogte van de gebouwen verloopt trapsgewijs omhoog en is zodanig dat de bezonning van de
pleintjes optimaal is. Per cluster is een dak ingericht als terras
waar bewoners samen kunnen komen, een ander dak is
ingevuld met PV-panelen of groen. De grote randgebouwen
(één wordt gebruikt door Familiehuis Daniel den Hoed)
hebben op een lage uitbouw een verblijfsdak. Bewoners

kijken altijd uit op een dak met groen of andere inrichting.
Alle hoogste daken zijn afgewerkt met twee lagen bitumen.

ESTHETIEK
CULD Inbo heeft voor Little C een samenhangend ontwerp
gemaakt dat zowel buitenruimte (het parkeerdek, alle daken
en het aangrenzend Tuschinskipark), beeldkwaliteit, typologie,
architectuur en bouwtechniek samenbrengt in een integrale
visie op deze nieuwe buurt.
Dat is tot stand gebracht met een compositie van gemetselde gevels (straks begroeid met behulp van spankabels),
zwarte kozijnen, balkon, loopbruggen, noodtrappen en een

Little C gezien vanaf de Coolhavenzijde.
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Het Dak van het aar 2021

Retentiekratten op het parkeerdak. (Foto: Van Helvoirt Groenprojecten)

Een PV-dak, een groendak met verblijfsterras (en installaties) en op de achtergrond grote bouwblokken (clusters) met terrassen.
De linker is van de Daniel den Hoed Kliniek.

veelheid aan verblijfsplekken op maaiveldniveau en op de
daken. Het maaiveld (dus op het parkeerdak) is ingericht met
400 planten- en boombakken van Cortenstaal in verschillende formaten en als bestrating zijn gebruikte straatklinkers
(waalformaat) en betonklinkers, nieuwe kinderhoofdjes en
betonnen platen gebruikt. Het ziet eruit of alles er al lang ligt,
dit gevoel is versterkt door het gebruik van tweedehands
klinkers. Het groen bestaat uit fluweelbomen, krentenbomen
en essen en een veelheid aan bodem- en klimplanten.
Op de verblijfsterrassen met bestrating zijn bakken gemaakt
voor groene aankleding. Op een aantal (verblijfs)daken
waar luchtkanalen nodig waren, zijn deze omzoomd met
keerwanden en gemetselde muurtjes voor groenbakken.

TECHNIEK

Een van de pleinen op het parkeerdak.
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Little C is technisch vooral bijzonder door de uitwerking van
het parkeerdak. Van Helvoirt Groenprojecten was verantwoordelijk voor de aanleg van de openbare ruimte en de
dakterrassen. Jurgen Smolders, bedrijfsleider: “Op het hele
parkeerdak liggen 8,5 centimeter dikke retentiekratten die
met een Optigrün Smartflowsysteem voor de gereguleerde
toevoer zorgen van regenwater naar de beplanting.
Via sensoren schat het systeem in hoeveel neerslag het
weer brengt. Bevatten de kratten al teveel water om de bui
te kunnen bergen, wordt het water voor de bui er is op het
riool geloosd. De overlast voor het riool wordt zo beperkt.
De conusvorm in de kratten en het capillaire doek dat

erop ligt, zorgen dat het water naar boven gezogen wordt;
het groen in de substraatlaag heeft daardoor geen bere
geningssysteem nodig. Het dak heeft genoeg capaciteit om
een langere periode water geven aan de beplanting.
De groendaken hebben wel een beregeningssysteem.
Omdat de pakketten en substraatlagen ook water bufferen,
zal dat slechts incidenteel nodig zijn. Voor het waterdicht
maken van alle daken zijn twee lagen bitumen gebruikt.”
De opbouw van het parkeerdek is als volgt: ondergrond
(beton); twee lagen bitumen (wortelwerend); beschermdoek; retentiekratten; filterdoek met glijlaag ter plaatse
van de verharding en capillair doek bij de plantvakken;
puinpakket (20 a 30 cm 831); filtervlies; split; bestrating.
Diktes verschillen naar gelang de bestemming; rijbanen
zijn verzwaard uitgevoerd.

DUURZAAMHEID
Little C draagt op verschillende manieren bij aan een
aantal opgaven waar de stad Rotterdam actief mee bezig is.
Ondanks dat er sprake is van veel verharding, is ook veel
ruimte gemaakt voor groen, wat bijdraagt aan biodiversiteit
en de bestrijding van hittestress. Het grote retentiedak
(qua volume vergelijkbaar met een zwembad van 25 meter)
betekent goed gebruik maken van regenwater, wat een
aanzienlijke besparing oplevert aan kraanwatergebruik.
Ook de groendaken zorgen voor waterretentie.

Roofs
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Het Dak van het aar 2021
Ten slotte is het hergebruik van bestaande materialen in de
bestrating een prima vorm van duurzaamheid.

VEILIGHEID
De veiligheid tijdens de bouw is voortdurend punt van
aandacht bij de bouwcombinatie van J.P. van Eesteren en
ERA Contour, en ook bij dakdekker Oranjedak en groenspe
cialist Van Helvoirt. ERA Contour en J.P. van Eesteren volgen als
werkmaatschappijen van TBI de integrale aanpak die niets
aan het toeval overlaat. Ook Van Helvoirt werkt altijd veilig.
Smolders: “Ik zet altijd alles in de hekken. Zo doe ik ook mijn
offertes: inclusief dakrandbeveiliging en niet met lijnsystemen.
Als de opdrachtgever daar niet in mee gaat, haken wij af.”

SAMENWERKING

#Staysafe
.
Anderhal
ve
meter is

Little C was een complex project. “Zonder wrijving geen
glans”, stelt Smolders. “Het ging niet altijd makkelijk, maar dat
hoort bij dit soort grote werken waar veel partijen samen
werken. Ik heb het in elk geval zeer positief ervaren.
We zaten gelukkig snel in het bouwteam en konden zo bijvoorbeeld voorstellen om een systeem met drainagematten
te vervangen door het huidige retentiesysteem. Ook de dakinspecties verliepen in goed overleg tussen de bouwcombinatie, Oranjedak en Van Helvoirt. Na het waterdicht maken
door Oranjedak deden we een gezamenlijke inspectie van
het parkeerdak. Vervolgens konden wij aan de slag met
beschermdoek.” ■
Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Schematische verdeling van gebouwen en buitenruimte.

• OPDRACHTGEVER ERA CONTOUR EN J.P. VAN EESTEREN
• HOOFDAANNEMER ERA CONTOUR EN J.P. VAN EESTEREN
•O
 NTWERP GEBOUWEN EN BUITENRUIMTES CULD INBO I.S.M. RUUD-JAN KOKKE
• DAKBEDEKKING, TERRASSEN, ZONNECELLEN
EN AANLIJNBEVEILIGING ORANJEDAK, ZWIJNDRECHT
• GROENINRICHTING VAN HELVOIRT GROENPROJECTEN, BERKEL-ENSCHOT
• RETENTIEDAK EN WEERDATA GESTUURD SYSTEEM OPTIGRÜN BENELUX, NIJKERK
• PREFAB DAKRANDEN ISONIQ, URK
• ALUMINIUM ZETWERK ROVAL ALUMINIUM, HELMOND
• ISOLERENDE MORTELS (ISOMIX) VAN WYLICK, HEESWIJK-DINTHER
• DAKBESTRATING ZOONTJENS, TILBURG
• NOODOVERLOOPSYSTEMEN AGS PRODUCTS, DORDRECHT

beter!

ALUMINIUM BALUSTERS VOOR VEILIGE GEBRUIKSDAKEN

Het dak is meer dan ooit een gebruiksruimte geworden. Er wordt op
geparkeerd, gerecreëerd en getuinierd. Door deze multifunctionaliteit moet dat gebruiksdak ook beveiligd zijn tegen valgevaar. Roval
Aluminium heeft hiervoor een balustersysteem ontwikkeld, dat in
combinatie met aluminium muurafdekkappen toegepast wordt op
gebruiksdaken, maar ook op balkons, loggia’s en galerijen. Voor de
afwerking van de aluminium balusters is er een keuze uit een ronde,
ovale, vierkante en rechthoekige handrail. Voor de afwerking aan de
onderzijde is er keuze uit een rond en recht model. De balusters zijn
leverbaar in vrijwel alle Ral-kleuren of geanodiseerd.

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, dakranden doorvalbeveiliging en privacyschermen.
Daarnaast biedt Roval Aluminium maatwerk in
zetwerk. Mooi, functioneel en duurzaam.
Dakterras van de Daniel den Hoed Kliniek. (Foto: René de Wit)

Laat je inspireren op www.roval.nl
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ERIK EN DE ANDEREN

De onjuiste strijd
tussen zonnedaken
en zonneparken
Vanuit het dakdekkersbedrijf wordt momenteel oogluikend toegezien op de
werkzaamheden van de zonnepanelensector op met name het platte dak.
Er zijn inmiddels vele meters dakbedekking ‘overlaagd’ met zonnepanelen,
onder meer om daarmee een bijdrage te kunnen leveren aan het behalen
van de doelen van het klimaatakkoord.

Vanuit de dakenbranche hebben wij veel kritiek op de wijze
waarop een en ander tot stand komt. In de eerste plaats
vanwege de permanente veiligheidsvoorzieningen die
minimaal twee meter vanaf de rand gemonteerd dienen te
worden, waardoor men ook PV-panelen niet dichter bij
de rand mag plaatsen. In de tweede plaats vanwege het
onderhoud en beheer van de bestaande daken die door
plaatsing van PV-panelen ingewikkelder gemaakt wordt.
Vooraf een onafhankelijke PV-Dakscan uitvoeren is aan te
bevelen om toekomstige hoge kosten te vermijden. Een beetje
demontage en ontmanteling van een systeem voor reno
vatie van de dakbedekking kost zo 120 euro per paneel.
In de derde plaats speelt de huidige discussie van verzekeraars over de toegepaste isolatiematerialen, brandveiligheid
en de consequenties voor de verzekeringspremies. Ten slotte
is er te gemakkelijk sprake van verlegging van verantwoordelijkheden en garanties vanuit een uitvoerend PV-montage
bedrijf, waar opdrachtgevers de dupe van kunnen worden.
Alle huidige discussie ten spijt over het belang van energieopwekking op het platte dak, lijkt er naast andere initiatieven (zoals het verbeteren van stedelijke biodiversiteit met
de toepassing van een natuurdak via het Nationaal Daken
Plan) nog een andere discussie te ontstaan. En dat is de
vraag of de inzet van energieopwekking met zonnepanelen
op daken wel doeltreffend is om de doelstellingen van het
klimaatakkoord op korte termijn te bereiken als wij ons blijven
focussen op dit ongebruikte dak?
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Erik Steegman,
directeur NDA

ter lering en vermaak. Voor mij persoonlijk is de blog een
extra aanbeveling om vooral de focus te blijven leggen op
het verbeteren van de stedelijke biodiversiteit door begroeide
daken en op retentiedaken. Een mooi biodivers natuurdak
met wellicht een kleiner aandeel van PV als vorm van ener-

gieopwekking. Uiteraard allemaal ter meerdere glorie en het
welzijn van de (stads)mens! Vanuit het thema Daglicht zullen
de makers van daglichtsystemen blij zijn met de visie van
Van de Groep omdat inmiddels ook de daglichttoetreding
via het dak te kampen heeft met beschikbare dakruimte als
de stroomopwekking voorrang blijft krijgen.
Jan Willem van de Groep:
De afgelopen weken is in de media een aantal malen de
discussie over zonneparken opgedoken. Zonneparken zouden
lelijk zijn, schadelijk zijn voor de biodiversiteit, ongewild door
omwonenden en dezelfde opgave zou ook op daken kunnen.
Oh ja, buitenlandse investeerders verdienen ook nog eens
flink aan de inzet van ons subsidiegeld.

Ik stuitte op een blog van Jan Willem van de Groep, duurzame
ondernemer, inspirator, innovator en entrepreneur. Hij is
bedenker van de Stroomversnelling en tot voor kort verbonden aan het programma Energiesprong van de Rijksoverheid
en tevens founder van ARXlabs, Factory Zero en Chalange the
Future. Ik wil deze blog u de lezer van Roofs graag voorleggen

Jan Willem van de Groep

In de meest ideale situatie leggen we inderdaad industriedaken vol met zonnepanelen. Maar de grote vraag is of de
energietransitie kan wachten op de meest ideale situatie.
Het halen van de Parijse klimaatdoelen draait namelijk
om tempo en de beschikbaarheid van middelen. Iedere
beschikbare transitie euro kan maar één keer uitgegeven
worden en ieder jaar wachttijd verlaagt in een schrikbarend
tempo het beschikbare carbon budget. Zonneparken gaan
vele malen sneller dan zon op dak, dat is een feit. Zomaar
even wat oneigenlijke argumenten opdiepen om enerzijds
zonneparken in een kwaad daglicht te stellen en anderzijds
te veronderstellen dat zon op het dak net zo snel en tegen
dezelfde kosten kan schaadt de energietransitie.
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Ik probeer hieronder puntsgewijs te beargumenteren waarom
we zonneparken nodig hebben en waarom de argumenten
om het niet te doen een valse voorstelling van zaken geeft
door mensen met een one-issue agenda.

Over bedrijfsdaken
Zon op dak is uiteraard geen verkeerde oplossing, maar kent
nogal wat problemen waardoor snelle opschaling zeer
bedenkelijke is. Daken moeten daarom niet afgezet worden
tegen zonneparken.
De meeste grote bestaande bedrijfsdaken zijn ongeschikt
voor solar omdat ze minimaal zijn gedimensioneerd op
statische belasting. Aanpassen kan uiteraard maar kost
veel tijd en geld. Het betreft namelijk panden die in gebruik
zijn en vaak volgebouwd met stellingen en installaties.
Uiteraard is lichtgewicht solar in de vorm van dunne-film
techniek mogelijk, maar ondanks het feit dat die technologie
al vele jaren veelbelovend is, daalt de prijs daarvan minimaal.
De techniek concurreert in die zin niet met zonneparken
(tempo en geld weet u nog).
Ook bedrijventerreinen hebben net als zonneparken
niet zomaar de infrastructuur liggen voor het afnemen van
enorme piekvermogens. Dat kan aangelegd worden,

maar het is in tijd en geld ingewikkelder dan een nieuwe
kabel in het buitengebied. Dat is dus een vertragende factor.
Verzekeraars vinden zonnedaken in toenemende mate
een risico waardoor de premies bij zon op dak flink stijgen.
Hoe onterecht het wellicht ook is het is een reden waarom
ondernemers toch afzien van zonnedaken. Dit verstoort
dus het tempo.

“Zonneparken gaan vele
malen sneller dan zon op dak,
dat is een feit”

Zon op dak is voor de schaal waarop hier gesproken wordt
zo’n 2 cent per kWh duurder dan de zonopbrengst van een
park. Dat lijkt weinig maar is op handelsprijs niveau een signi
ficant verschil. Het is dus aantrekkelijker om de euro die je
maar één keer kunt uitgeven te investeren in zonneparken.
De verwarring wordt nog wat groter wanneer wordt verwezen
naar het potentieel aan zonnedaken op huizen. Dat is er
ongetwijfeld, maar kan niet afgedwongen worden bij parti
culiere woningeigenaren. Zonneparken leveren op korte
termijn significant meer potentieel aan het halen van
de klimaatdoelen. Gokken op een omgeving met een
complexere actorencontext is te risicovol.

Over de Energietransitie
Verplichtingen om PV te installeren of om daken beschikbaar
te stellen zijn conceptueel goed voor te stellen maar nog lang
niet ingevoerd. Zeker niet op de schaal van zonneparken die
voor wat betreft omvang in aanmerking komen voor SDE++
subsidie. Verplichtingen bij nieuwbouw op de schaal van
zonneparken dwingt de ondernemer ook in een onmogelijke
positie waar lang tegen geageerd zal gaan worden.
Verplichten dat daken voor de toekomst voldoende sterk zijn
voor zon op dak is wel te doen, maar kost tijd en is dus een
oplossing die nauwelijks bijdraagt aan de doelen van 2030.

We hebben geen tijd en kunnen geen optie uitsluiten
welke bijdraagt aan het halen van de carbon budgetten
die zijn gekoppeld aan het klimaatakkoord van Parijs.
We hebben beperkte financiële middelen want we moeten
nog veel meer doen dan zonne-energie om de klimaat
doelen te halen.
Landschappen die bijdragen aan de energievoorziening zijn
in de geschiedenis van energietransities van alle tijden. Het zijn
vaak disrupties geweest van landschapswaarden met langjarige effecten (kolenmijnen, Zaanse windmolens, bomenkap,
veengebieden etc.). Zonne-energie is van een veel beperktere duur en het is vrij zeker dat we over 20 jaar andere en
betere oplossingen hebben voor energieopwekking.
Het rijk heeft SDE+ subsidie toegekend aan zonneparken om
het verschil tussen kostprijs en opbrengst te compenseren.
Dat geld is beschikbaar voor iedere ondernemer die hier
brood in ziet. Als buitenlandse ondernemers de beoogde
capaciteit realiseren dan betekent dat nog steeds dat de
subsidiemiddelen bijgedragen hebben aan het behalen
van de beoogde doelen. Het is onjuist en zelfs abject om te
veronderstellen dat buitenlandse bedrijven er met deze
subsidie vandoor gaan. Ook in de andere sectoren, onder
meer de bio-industrie, wordt door buitenlandse bedrijven
geïnvesteerd met steun van de overheid en verdwijnen
winsten (na afdracht belastingen) naar buitenlandse aandeelhouders. Waarom is dat bij zonneparken plotseling
een probleem?
Na 2030 zijn we er nog niet. Ook na 2030 zal er nog fors
geïnvesteerd worden in zon-PV (in 2030 is 85PJ gepland en
voor 2040 is dat 235 PJ). Het is slim om nu de condities te
creëren om die opgave wel zoveel als mogelijk op daken
te realiseren. Dat betekent de norm aanpassen voor nieuwbouw van grote bedrijfshallen, voldoende aansluitcapaciteit,
slim combineren met laden van EV’s, gunstige condities
voor ondernemers, afspraken met verzekeraars etc.

landbouwgronden met een lage ecologische waarden
waar voorheen Engels Raaigras of Mais werd verbouwd
jaarlijks voorzien van een flinke hoeveelheid kunstmest en
drijfmest. Zeer schadelijk voor de biodiversiteit. Waarom
zonneparken plotseling aan allerhande biodiversiteitseisen
moeten voldoend is op z’n minst merkwaardig te noemen.
Onderzoek van de WUR heeft overigens uitgewezen dat
zonneparken kunnen bijdragen aan het herstel van de
bodem en de biodiversiteit en heeft daar richtlijnen voor
opgesteld. Die zouden verplicht gesteld kunnen worden bij
vergunningsverlening. Er zijn daarnaast ook heel goede
voorbeelden van zonneparken die goed ingepast worden
in landschappen.
De doelen van 2030 gaat over slechts 0,7% het landbouwareaal (= 12.740 ha) volgens berekeningen van Holland Solar.
Dat is ongeveer het oppervlak van de gemeente Almere.
Het gaat vervolgens om postzegels in het landschap die
alleen als geheel kunnen worden waargenomen door
mensen die dagelijks met een helikopter reizen (dat zijn er
zeldzaam weinig alhoewel stedenbouwers en landschapsontwerpers ons het idee geven dat mensen op die manier
het landschap beleven). De kans is klein dat de gemiddelde
Nederlander gedurende zijn leven veel zonneparken
gaat tegenkomen. Het is een oneigenlijke voorstelling van
zaken om net te doen of Nederland wordt volgeplempt
met zonnepanelen.

De Getallen:
De opbrengst van een hectare zonnepark is zo’n 1 GWh per
jaar. Het doel voor ZON-pv per 2030 is 23.700 GWh (26 GWp).
Op dit moment hebben we ca. 8.750 GWh (10 GWp)
gerealiseerd waarvan ca. 1.820 GWh in parken. We hebben
dus nog zo’n 15.000 GWh te realiseren. Voor het gevoel,
dat zijn zes miljoen huizen met 8 zonnepanelen op het dak.
De verwachting is dat zo’n 10.900 GWh wordt gerealiseerd
in parken en 4.100 op daken.
Wanneer iemand een manier weet om die 10.900 GWh
voor 2030 op daken te realiseren, mag die nu z’n hand
opsteken. De onzekerheden dat het niet lukt (kosten, actorencontext, technische haalbaarheid, wettelijk kader) zijn echter
zeer groot. Een onbehoorlijk risico dus.
De gewassen die zogenaamd verdrongen worden zijn
bedoeld voor een bio-industrie die 5x efficiënter voedsel kan
produceren op veel minder land zonder tussenkomst van
dierenmagen. Minder dieren en minder export zorgt voor
een veel grotere kwaliteitsverbetering in landschapswaarde
dan het weglaten van snippers zonneparken die gezamenlijk
optellen naar slechts 12.740 ha. ■

Over de zogenaamde natuurwaarden
die verloren gaan
Zonneparken worden niet gebouwd op gronden met
een hoge landschappelijke waarden wat wordt verondersteld door tegenstanders. Het betreft over het algemeen
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OPLOSSINGEN
VOOR PLATTE DAKEN

Opleidingen

ANJO VENT-ALU 2000 SERIE UITGEBREID MET PP KAP

Anjo Vent-Alu 2000 serie nu ook leverbaar met een PP kap. De PP kap heeft een diameter van 250 mm en past
op de bestaande enkel- en dubbelwandige plakplaat 250 mm en op de nieuw ontworpen plakplaat 200 mm.
Eén kap voor de twee diameters!
Wij adviseren u graag: 0251 22 93 23

INNOVATIVE

PARTNER

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!

Anjo
anjo.nl

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

VEILIG EN GEZOND WERKEN

Een maatpak
voor het dakvlak.

Vallen
Vallen is een Engelse jongensnaam. Het staat voor sterk. Vallen is in Zweden
een oud dorp, het wordt voor het eerst genoemd in 1543. Wikipedia zegt dat
vallen een beweging is onder invloed van de zwaartekracht.
Dit klopt met onze Nederlandse gedachten bij het woord
vallen. Zwaartekracht maakt het aannemelijk dat dit
natuurverschijnsel een oorzaak is van val-ongevallen.

Vallen is in alle sectoren het meest voorkomende ongeval.
Ook onder de huis- tuin- en keukenongevallen komt vallen
het meest voor. We herkennen dit allemaal wel. Wie heeft
er niet een keer een lamp gewisseld vanaf een krukje of
een bureaustoel.

EPDM dakbedekking op maat
Uit voorraad leverbaar vanuit al onze vestigingen.
EPDM is letterlijk en figuurlijk één van de meest flexibele dakmaterialen
die er bestaat. Gemakkelijk toepasbaar in zowel nieuwbouw als renovatie,
een zeer lange levensduur en een gemakkelijke verwerking. Bovendien
kan een EPDM-dak in veel gevallen op maat uit één stuk of op een aantal
passende stukken worden aangeleverd waardoor de dakbedekking
letterlijk en figuurlijk naadloos aansluit op het dak. EPDM als maatpak voor
uw dakvlak...
Wij leveren zowel EURO-style talkvrije EPDM-folie alsook talkarme USA-style
EPDM-folie in verschillende gangbare breedtes vanaf de rol die wij op de
door u gewenste lengte kunnen afsnijden. U kunt het op maat gesneden
EPDM-membraan direct bij ons afhalen of indien gewenst door ons te laten
bezorgen. Daarnaast hebben wij uiteraard ook alle gangbare hulpproducten
op voorraad, zoals materiaal-eigen afvoeren en gereedschappen.
Ook beschikken wij over een ruim assortiment aan lijmen, kitten, flashings,
wash-primers, overlaptapes, Kvimbond- en Doublebond stroken als mede
bevestigers waarmee een EPDM-dak op vrijwel elke ondergrond te realiseren
is. Of het nu om nieuwbouw of renovatie gaat: voor elk dak hebben wij een
geschikt EPDM maatpak.

Standaard rolbreedtes tot ruim 6 meter direct uit
voorraad leverbaar op elke lengte.
Rolbreedtes van 7 tot 12 meter op bestelling leverbaar
op elke lengte.
Wij leveren uitsluitend Topkwaliteit Amerikaanse
EPDM (talkarme gladde EPDM).
Alle gangbare accessoires zoals afvoeren,
overlaptapes, flashings, wash-primers, binnen- en
buitenhoeken, lijmen, kitten enz. uit voorraad
leverbaar.
Heeft u maatzetwerk zoals afdekkappen nodig in zink,
Plastisol, PVDF of koper? Dan kunnen wij dit direct voor
u zetten in onze zetterijen!

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

Vallen is van alle tijden. In Deuteronomium tekende Mozes in
vers 22 op dat als je een huis bouwt je op het dak leuningen
moet plaatsen, zodat jou geen blaam treft als er iemand
van het dak valt. Mozes heeft daarmee de basis gelegd voor
artikel 3.16 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Door een
collectieve maatregel te benoemen, heeft hij ook de arbeidshygiënische strategie ingevuld. Hiermee kun je zeggen
dat het aanbrengen van valbeveiliging volgens de arbeids
hygiënische strategie een echt oud arbovoorschrift is.
Vallen kennen we als ongeval in vele vormen, zo lijkt het
althans. We onderscheiden verschillende hoogten om
vanaf te vallen en verschillende manieren om te vallen.
Voor de hoogte is er een magische grens van 2,5 meter.
Er wordt vaak gedacht dat er onder de 2,5 meter geen voorzieningen behoeven te worden getroffen. De ongevalscijfers
geven daar echter geen aanleiding toe. Er wordt vaker
van een geringe hoogte gevallen dan van een grotere
hoogte. Het aantal ongevallen met letsel is ook groter bij
vallen van een hoogte van minder dan 2,5 meter dan van
meer dan 2,5 meter.
Vaak wordt ook gedacht dat op basis van artikel 3.16 van
het Arbeidsomstandighedenbesluit onder de 2,5 meter geen
valbeveiliging behoeft te worden geplaatst. Dat is een misvatting. In 3.16 staat eigenlijk alleen dat als er gewerkt wordt

rij

dat de (voorloper van de) mens probeert te lopen.

te
r

s

Aannemelijk is ook dat dit gebeurt vanaf het moment
Ad

ri

F

nabij een hoogteverschil van 2,5 meter of meer er geen
discussie is over de aanwezigheid van valgevaar. Alleen bij
het sporadisch werken op ladders of trappen behoeven er
geen leuningen te worden geplaatst. Om aan alle twijfels
een eind te maken heeft de Gezondheidsraad onderzocht
of er een veilige hoogte is om vanaf te vallen. De conclusie
van de Raad: die is er niet is. Voldoende aanleiding om die
grens van 2,5 meter te vergeten.
De verschillende manieren om te vallen zijn mijns inziens
beperkt. Voor het treffen van maatregelen is het handig om
deze te herkennen op de werkplek.
1. Je verliest je evenwicht op een ladder of trap, waardoor
deze omvalt en jij naar beneden gaat.
2. De constructie waarop je staat bezwijkt, deze was niet
sterk genoeg.
3. Er ontbreekt een deugdelijke leuning nabij de rand
van de vloer.
Ik denk dat als we deze drie scenario’s in ons hoofd hebben
en de grens van 2,5 meter vergeten, we snel kunnen zien
waar het gevaar zit en dan de juiste maatregelen kunnen
treffen. We volgen dan de opdracht die Mozes ons heeft
gegeven, voldoen aan de wet en volgen het wijze advies
van de Gezondheidsraad. Nog belangrijker is dat we val
ongevallen voorkomen en daarmee veilig thuis komen na
een mooie werkdag. ■
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IN MEMORIAM JAAP VAN DER
CHAPEAU
GRAAF

Afscheid van een
bevlogen mens
Op 4 maart is Jaap van der Graaf, CEO van Eurofast, producent van
bevestigingsmaterialen van plat dak en dak en wand, geheel onverwacht
op 61-jarige leeftijd overleden. Een enorme schok voor zijn familie,
voor de medewerkers van Eurofast en ook voor de dakenbranche.
Jaap van der Graaf was actief betrokken bij tal
van initiatieven in de markt. Met zijn enorme energie, zijn positieve instelling en zijn commercieel
talent heeft hij in relatief korte tijd Eurofast helpen
opbouwen tot het internationale concern dat
het nu is. Daarbij viel steeds zijn bevlogenheid op,
zijn enthousiasme voor zijn bedrijf en de medewerkers, en de focus op productkwaliteit. Met dat
laatste kan gezegd worden dat hij een positieve
invloed heeft uitgeoefend op de professionalisering van de branche.

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
in combinatie met nieuwe ankerpunten ontwikkeld. Het KS1
kabelsysteem van Daksafe® biedt het allemaal: veiligheid,
duurzaamheid, eenvoud en gebruikersgemak.
Ontdek alle voordelen op:

www.ks1kabelsysteem.nl

www.daksafe.nl

info@daksafe.nl

Tel: 0348 - 47 52 00

Sinds begin 2002 was hij werkzaam bij de organi
satie, toen nog Van Roij Fasteners. Hij had op dat

moment al ruime ervaring opgedaan bij diverse bouwmaterialenhandelaars: Peltenburg (1977-1981), PVH Gouda (1981-1991) en Carrytool Falnim
(1991-2002). Hij kwam bij Van Roij Fasteners binnen als sales en marketing
manager, maar groeide al snel door tot sales director (in 2003) en managing
director/CEO (in 2004). Samen met financieel directeur Peter Joosten vormde
hij het directieteam en ging het bedrijf een periode van stabiele groei tegemoet, ondanks soms forse economische tegenwind.
Wie aan Jaap denkt, denkt vooral aan zijn vrolijke karakter en zijn energie.
Zijn zelfgemaakte tegeltjeswijsheden typeerden hem. Met name tijdens
beurzen leefde hij helemaal op. Het liefst was hij dan niet de directeur,
maar was hij de hele dag bezig met verkopen. Als hij dan eenmaal op dreef
was, liet hij zich niet snel meer onderbreken, zelfs niet als er grote klanten op
de stand waren om hem te spreken. Hij was een verkoper in hart en nieren
en de uitspraak ‘The name of the game is orders’ fungeerde als zijn motto.
Niet voor niets was zijn bijnaam The Flying Dutchman: omdat hij ook directeur
was van de vestigingen in België, Hongarije en Polen, was hij veel onderweg.
Zelf heeft hij eens uitgerekend dat hij zo’n 150 nachten per jaar niet thuis
sliep. Sinds de geboorte van zijn kleinzoon veranderde zijn manier van leven.
Naast zijn passie voor Italië en snelle auto’s ontwikkelde hij zijn gezonde leefstijl verder door: hij sportte veel en graag (met name fietsen en hardlopen).
Eigenlijk had Jaap drie families: zijn eigen familie, die van zijn vrouw en
Eurofast. Hij besteedde de meeste tijd aan de laatstgenoemde, maar de
laatste jaren ging hij steeds meer tijd doorbrengen met zijn gezin en familie,
waar hij ontzettend van genoot.
Jaap van der Graaf was bezig om naar zijn pensioen toe te werken,
volgens planning zou Kjell Verdonschot op termijn het stokje van hem
overnemen. Dat is onder deze omstandigheden versneld gebeurd.
Het is intens droevig dat Jaap de tijd niet is gegund om van zijn pensioen
te genieten, na op een zelfgekozen moment te zijn teruggetreden.
Naast zijn vrouw laat hij twee kinderen en twee kleinkinderen achter.
Ook voor de medewerkers van Eurofast is het overlijden van Jaap een
enorme klap, die nog lang voelbaar zal blijven. ■
Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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& ZAKEN

DAKEN

De dakenvakbeurs van Nederland

Wij verwelkomen u graag op donderdag 11 november 2021 tijdens de eerste editie van DAKEN & ZAKEN,
de vakbeurs voor platte en hellende daken, bij Next Level in de Evenementenhal in Gorinchem.
DAKEN & ZAKEN is de plek waar opdrachtgevers, leveranciers en verwerkers binnen de dakenbranche elkaar ontmoeten.
Praat elkaar in een rustige en sfeervolle ambiance bij over uitdagingen en oplossingen, zoals multifunctioneel
gebruik van daken, milieuvriendelijke materialen, waterdichting en vakmanschap.
Geïnteresseerd in een stand op DAKEN & ZAKEN of in een gratis* toegangsticket voor de beurs?
Bekijk de website: www.dakenenzaken.nl
Voor catering wordt gezorgd, de beurs is geopend van 10.00 tot 20.00 uur en er is voldoende parkeergelegenheid.
Georganiseerd voor en door de dakenbranche.

Tot ziens op 11 november bij DAKEN & ZAKEN!
*Gratis t/m 24 september, daarna kost een toegangsticket 15 euro.

CURSUSKALENDER
MEI – SEPTEMBER 2021
Mei
04.05

Installeren van zonnestroomsystemen

2 dagen

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

02.06

Onderhoudsinspecteur Platte daken

4 dagen

03.06

Daken voor administratief personeel

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

23.06

Bouwkundige montage van zonne-energiesystemen

2 dagen

28.06

Installeren van zonnestroomsystemen

2 dagen

30.06

PV-installaties aansluiten op de meterkast

1 dag

08.09

Dakcursus Platte Daken

7 dagen

21.09

Onderhoudsinspecteur Platte daken

4 dagen

23.09

Onderhoud en beheer van platte daken

2 dagen

Juni

September

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.

Deze beurs wordt mede ondersteund door:
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

Áltijd de juiste
bevestigers.
Maak kennis met AaboFix
De basis in bevestiging.

AaboFix omvat een zeer compleet en efficiënt assortiment
van bevestigingsmaterialen en hulpgereedschappen voor
vlakdaksystemen, zorgvuldig samengesteld om het bevestigen van
dakmaterialen makkelijker en praktischer te maken.
Bekijk het gehele assortiment in de
nieuwe AaboFix Productcatalogus!

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

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

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

AABOFIX
De basis in bevestiging.
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

•
•
•
•
•

stalen, betonnen en houten ondergronden
(Voorgemonteerde) tules en slagpluggen
Bevestigers voor shingles, daktrim,
Trespa en Plastisol
Uitgebreid assortiment lijmen en kitten
Drukverdeelplaatjes uit onze eigen stanserij
Gereedschap en hulpproducten waaronder
lijmpistolen, aandrukrollers, kitpistolen,
boren, schroefbits en powertools.

Álles voor het dak.
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
www.aabofix.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

‘FAKE’ WEBSITE EN VALSE KEURMERKEN

Al in 2019 kwam de DNDB in het nieuws met een valse brief
die in Eindhoven is verspreid, waarin inwoners in Eindhoven
worden opgeroepen hun daken te laten keuren bij de
bond. In de brieven - die uit naam van deze organisatie zijn
geschreven - wordt de geadresseerden ook voorgehouden
dat zij gebruik kunnen maken van een subsidie van de
gemeente. De gemeente distantieerde zich van deze brieven.
De subsidie bestaat niet en de gemeente heeft niks van
doen met het initiatief. Tegenover een journalist van het AD
stelde ook DNDB niets met de brief te maken te hebben en
stelt men dat ‘de naam van de Dakdekkersbond’ zou zijn
misbruikt. De betreffende journalist heeft zich destijds beperkt
tot het noteren van het antwoord van de organisatie.
De neporganisatie is echter nog steeds actief met een website
waar veel ‘informatie’ op wordt gegeven en op elke pagina
heeft men de mogelijkheid om een offerte of meer informatie
aan te vragen door de eigen gegevens in te vullen.

Roofs heeft ten behoeve van deze publicatie contact gezocht met de DNDB. Bij monde van ‘voorzitter Joris vd Plas’
wordt gesteld dat het om een ‘informele’ vereniging gaat,
die daarom geen KvK-nummer heeft. Hij betreurt dat wij
een ‘totaal verkeerde indruk van de organisatie’ hebben.
Hierop hebben wij bij de organisatie de volgende informatie
aangevraagd:
• Wie zitten in het bestuur en wat is de achtergrond van de
bestuursleden?
• Kunt u ons een lijst van de dakdekkersbedrijven bezorgen
die bij de (informele) vereniging zijn aangesloten?
• Zou u ons wat meer informatie willen doen toekomen
over hoe u de kwaliteit van deze bedrijven borgt?
• De certificaten die u met logo’s op uw website voert zijn ons
niet bekend. Welke CI beheert deze certificaten? Op welke
normen zijn deze certificaten gebaseerd? En hoe verhouden deze certificaten zich tot erkende keurmerken?

AANWIJZINGEN
De website is verbazingwekkend compleet en lijkt bijzonder
veel op een officiële website, al is het relatief grote aantal
taalfouten een indicatie dat er iets niet klopt. Ook zijn er
andere aanwijzingen dat het een ‘fake’ website is: men
pretendeert een lijst met aangesloten dakdekkersbedrijven
te presenteren, maar de lijst is afwezig. Het bijgeplaatste
landkaartje lijkt inderdaad te wijzen op een landelijke
dekking, maar wanneer men op de pijltjes klikt, komen er
geen namen tevoorschijn.

NIET-BESTAANDE KEURMERKEN

Kijk uit voor nep
brancheorganisaties!
Al enige maanden staat een website online van De Nederlandse Dakdekkers
Bond (DNDB), volgens de eigen website ‘een landelijk opererende vereniging
voor dakdekkers en schoorsteenvegers’. Hoewel de website er bedrieglijk
echt uitziet, betreft het géén officiële vereniging en de keurmerken waar op
de website mee geschermd wordt, bestaan niet.
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De vereniging beweert te staan voor de bevordering van de
kwaliteit en betrouwbaarheid van de Nederlandse dakdekkers en schoorsteenvegers. Er wordt informatie geboden voor
klanten, dakdekkers en schoorsteenvegers en ook is er technische informatie beschikbaar, voor de renovatie van (platte en
hellende) daken en schoorstenen. De vereniging zegt verder
te bemiddelen bij conflicten. Men kan op de website terecht
voor ‘FAQ’s’ (veel gestelde vragen), de meest uiteenlopende
(waarschijnlijk fictieve) mensen en organisaties hebben
recensies en waarderingen op de website achtergelaten en
op elke pagina is er een mogelijkheid om contact op te 
nemen met de organisatie, voor het aanvragen van een
offerte, het indienen van een klacht of om lid te worden. Verder
staan er drie logo’s op de website van fictieve keurmerken:
het zogenaamde ‘Dakdekkerskeurmerk’, het ‘Schoorsteen
vegerskeurmerk’ en het ‘Veilig Dakkeurmerk’. Deze niet
bestaande keurmerken worden verder nergens toegelicht.

Behalve een herhaaldelijke toezegging dat men ons deze
gegevens zo snel mogelijk zal verstrekken, is op deze vragen
geen reactie gekomen.

OFFICIËLE BRANCHEORGANISATIES
VOOR DE DAKENBRANCHE
Bent u op zoek naar de verenigingen in de dakenbranche?
Klopt u dan aan bij de erkende branchevereniging voor de
dakenbranche. De platte dakenbranche heeft één brancheorganisatie: VEBIDAK. Verder is er de stichting DAKMERK en
de opleidingen worden verzorgd door TECTUM. Verder zijn er
leveranciersorganisaties zoals ProBitumen en VESP. Voor de
hellende dakenbranche worden de respectievelijke rollen
vervuld door brancheorganisatie Gebouwschil Nederland
(GNL), kwaliteitsorganisatie Stichting DAkmeester en opleidingsorganisatie Stichting OOHD. Er is géén overkoepelende
organisatie voor de platte, hellende en schoorsteenvegersbranche actief.
Op websites van individuele dakdekkersbedrijven worden
overigens vaak logo’s van de erkende brancheverenigingen
en keurmerken gevoerd. Meestal terecht, maar niet altijd.
Check daarom altijd op de website van de branchevereniging of kwaliteitsorganisatie zelf of het betreffende dakdekkersbedrijf ook daadwerkelijk bij de vereniging is aangesloten
en/of het betreffende keurmerk gevoerd mag worden. ■

FAILLIET
Onder ‘contactgegevens’ staat er, naast een 0800-telefoonnummer en een ‘info’-mailadres, een bezoek- en postadres
vermeld: Jansdam 2A in Utrecht. Op dat adres staan niet
minder dan 120 organisaties ingeschreven. De DNDB staat
niet bij de KvK ingeschreven. De website is in eigendom van
SVH Dakbeheer. Wie op die naam zoekt op Google, leert dat
dit bedrijf inmiddels failliet is en dat er een enorme hoeveelheid klachten over het bedrijf zijn, tot en met het televisie
programma KASSA aan toe.

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Special
daglicht
Foto: Vlakkelichtkoepel

SPECIAL DAGLICHT

IN GESPREK MET FRANK LAMBREGTS (DGMR)

Kansen voor daklichten
Daglicht wordt gerelateerd aan comfort, gezondheid en veiligheid.
Toch zijn veel verblijfsruimten nog steeds verstoken van voldoende daglichttoetreding. Denk alleen al aan de logistieke dozen die steeds groter en
talrijker worden. Het is daarom goed dat er steeds meer aandacht is voor
daglicht in de leef- en werkomgeving. Iemand die daar zijn dagelijkse
werk van heeft gemaakt is Frank Lambregts, adviseur bouwfysica bij
DGMR, ‘ingenieurs en adviseurs van de toekomst’ volgens de homepage.
Lambregts is sinds vorig jaar tevens bestuurslid van Dutch Daylight,
een stichting die in 2004 (als Living Daylights) werd opgericht en die zich
inzet om ‘daglicht de centrale plek terug te geven, welke ze in de architectuur en de gebouwde omgeving ooit had en meer dan ooit verdient’.

en lichthinder werden meegenomen. In feite een voorloper
van parametrisch ontwerpen. Via Witteveen + Bos ben ik
bij DGMR terecht gekomen waar ik als senior adviseur
duurzame leefomgeving veel met daglicht te maken heb.
Daarnaast ben ik docent verlichtingskunde bij de post-HBO
opleiding bouwfysica.
En Dutch Daylight?
Paul van Bergen, collega bij DGMR, is al jaren betrokken
bij de stichting, onder meer als jurylid, en heeft mij aangedragen om zitting te nemen in het bestuur. Daar heb ik
enthousiast positief op geantwoord, al is het jammer dat ik
wegens de Corona-maatregelen nog steeds geen lijfelijke
vergadering heb mogen meemaken. Dat is ook de reden
dat de tweejaarlijkse Dutch Daylight Award van 2020 nog
steeds niet uitgereikt is. We zijn gewoon nog niet in de
gelegenheid geweest de acht genomineerde projecten
te bezoeken. Dat gaat in een busje wat lastig deze tijd.
Er zijn inmiddels plannen voor een alternatief.

Hoe is Frank Lambregts beroepsmatig
met daglicht betrokken geraakt?
Al tijdens mijn studie ben ik in daglicht geïnteresseerd.
Het was ook mijn afstudeeronderwerp op de TU Eindhoven.
Dat was een zoektocht naar een berekeningsmethode,
een computerprogramma om een optimaal raamontwerp
te krijgen waarbij alle factoren als energiegebruik, bezonning
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Daken moeten het doorgaans afleggen tegen gevels,
omdat die altijd in het zicht zijn. In de hedendaagse
discussie over het multifunctioneel dakgebruik staan PV,
waterberging en groen op de voorgrond en ontbreekt
daglicht meestal. Is dat terecht?
Nee, daglicht is een belangrijk onderdeel van het comfort
in een gebouw. Het is zelfs wettelijk geregeld in de Arbowet.
Vroeger was dat een kwantitatieve eis met een bepaald

minimum daglichtoppervlak ten opzichte van het vloeroppervlak. Dat is jaren geleden losgelaten en daarvoor in de
plaats kwam de eis dat er voldoende daglichttoetreding
dient te zijn “indien dit redelijkerwijs is te realiseren”. Is er geen
daglicht, dan mag daar niet langer dan twee uur aaneengesloten gewerkt worden. In de praktijk zie je overal grote
dichte dozen verschijnen van de Amazons en Bol.coms.
Die willen dichte dozen want dat is goedkoper, veroorzaakt
minder warmtelast en is beter reguleerbaar. De werknemers
binnen missen daardoor vitamine D, verliezen het dag-nachtritme en kunnen daar problemen van krijgen. Bij kantoren
en woningen is dat veel beter geregeld.
En met een beetje daklicht of dakstraat
kun je veel bereiken
Inderdaad, het dak is wat dat betreft veel effectiever dan
ramen. Een vierkante meter in het dak geeft veel meer daglicht dan een vierkante meter in de gevel. Dat komt doordat
de helderheid van de hemelkoepel in de horizon drie keer
zo laag is als recht boven je. Licht dat van boven komt heeft
een veel hogere intensiteit. Dat kan weer hinderlijker zijn als
je dat niet kunt reguleren. Buiten varieert de lichtsterkte
overdag tussen de enkele duizenden lux op een bewolkte
dag en 100.000 Lux op een zonnige dag. Ter vergelijking:
kunstlicht varieert van 200 tot 800 Lux. Dat zijn verlichtings
niveaus waar het menselijk oog zich verbluffend goed op
kan aanpassen. Waar het om gaat is het belevingsniveau.
Voor werktaken moet je wel bedacht zijn op te grote helderheidsverschillen, die tot hinder kunnen leiden. Daarom is zonen lichtwering belangrijk en ook dat je dat zelf kunt regelen.
Maar zonwering op daklichten is lastiger dan in de gevel
En duurder. In aanschaf maar ook heeft het in de regel
periodiek aandacht nodig als gevolg van vervuiling en
onderhoud. Daarom wordt het volgens mij beperkt toe
gepast. Bij grotere atria moet je wel, maar daar kun je weer
onder de hele glaskap een doek ophangen waarboven
je kunt ventileren. In de jaren is de kwaliteit van het glas
wat betreft zonwering en lichttoetreding overigens enorm
vooruitgegaan. Zag je vroeger veel van die bronskleurige
of anders getinte beglazing die weinig licht doorlieten,
tegenwoordig is er veel keus in bijna kleurloze zonwerende
beglazing met een hoge lichttoetredingsfactor. Architecten
passen die graag toe en de markt speelt daar weer op in.
Dat glas wordt nu verwerkt door fabrikanten van dakkoepels
en lichtstraten, al zul je in veel gevallen toch extra zonwering
nodig moeten hebben.

daglicht. Deze kijkt echt naar lichtniveaus uitgedrukt in een
daglichtfactor die de verhouding is tussen de lichtsterkte
binnen en buiten. In de norm gaat het niet alleen meer over
de hoeveelheid daglicht die binnenkomt, maar ook over
lichthinder, bezonning, overmatige verhitting en uitzicht.
Voor daklichten biedt dat kansen. De lichtopbrengst van
openingen in daken is veel groter dan in de gevel, dus kun je
met een kleine opening al veel bereiken. Je kunt in het totale
plaatje meer sturen op het dak, dat met de nieuwe norm
beter tot zijn recht komt. Als je diepe vertrekken hebt of als je
het in de gevel niet kunt oplossen, kun je daklichten goed
gebruiken – al zijn de mogelijkheden voor gestapelde bouw
beperkt. Maar ik heb al tubes gezien die door meerdere lagen
licht kunnen doorgeven. Zoals ik zei: de markt zit niet stil. ■

De Dutch Daylight Award wordt elke twee jaar uitgereikt in twee categorieën:
onder de 1.000 m2 en boven de 1.000 m2 vloeroppervlak. Ook deze editie bevat
weer veel dakoplossingen.
Genomineerden Dutch Daylight Award 2020 (van linksboven naar rechtsonder):
< 1.000 m2
• Quay House, Amsterdam IJburg
• Ontvangstgebouw Schoolkerk, Garmerwolde

In 2022 gaat de NEN-EN 17037 in. Wat was de reden voor
de vernieuwing, wat is het verschil met de oude NEN?
Voor het daglichtontwerp betekent de nieuwe norm, die voor
de Nederlandse situatie wordt toegelicht in de NPR 2057,
een sterke verbetering. In de huidige norm (Bouwbesluit)
staat dat je een minimale daglichtopening nodig hebt, een
kwantitatieve eis in vierkante meters die via een bepaalde
berekening gerelateerd is aan het vloeroppervlak. Zo heeft
een woning tien procent equivalente daglichtopening nodig.
Dat zegt alleen niet zoveel of het licht altijd effectief binnen
komt. De nieuwe norm gaat meer in op de kwaliteit van het

• Buitenhuis, Groene Hart
> 1.000 m2
• Stationsrenovatie Metro Oostlijn, Amsterdam
• Busstation, Tilburg; Forum, Groningen
• Het Park Paviljoen, Otterlo
• Goede Doelen Loterijen, Amsterdam

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Elektrisch te openen

ACTIONDAK

Elektrisch te openen
Elektrisch te openen

PGC A1

Platdakramen
Platdakramen
Platdakramen

Daktoetreding

PGC A1
PGC A1

Daktoetreding
Daktoetreding

PGM A1

PGM
Beloopbaar glas

PGM A1

A1

Beloopbaar glas

Beloopbaar glas

Bestel gewoon
onderweg!
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

PGX A5

PGX A5

PGX A5

Voor elke daglichtoplossing
Voor elke daglichtoplossing
Voor elke daglichtoplossing

Intura platdakramen brengen stijlvol daglicht,
ventilatie en veiligheid op het platte dak.
Met 13 formaten en keuze uit een vaste uitvoering,
Intura platdakramen
daglicht,
als ventilerend
elektrisch te brengen
openen, stijlvol
beloopbaar
ventilatie
en veiligheid
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Intura platdakramen PGX/PGC/PGM serie
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SPECIAL DAGLICHT

Daglichtunie: vraagbaak
voor alles over natuurlijk licht
Steeds vaker wordt het dak ingezet als instrument om de voordelen van
natuurlijk licht optimaal te benutten. Dat vraagt om creatieve en kosten
efficiënte oplossingen volgens de laatste stand der techniek. Sinds februari
van dit jaar kunnen bouwpartijen voor een deskundig advies terecht bij
Daglichtunie, een collectief van ervaren specialisten. “We zien in de praktijk
veel mooie toepassingen, maar zeker niet alle partijen zijn op de hoogte
van de mogelijkheden.”
Tekst: Dennis Derksen
Woningen waar de zon via de dakconstructie op gezette tijden
doorbreekt. Een koepel die de werkplekken rondom verlicht.
Slim geplaatste lichtstraten die helpen om veilig de trap af te
dalen. Er zijn veel manieren om te zorgen voor een gezonde
dosis daglicht in gebouwen en woningen. Het is een onderwerp
dat veel mensen bezighoudt, niet in de laatste plaats doordat
steeds meer bekend wordt over de voordelen van natuurlijk licht.
“We zien de belangstelling voor dit thema enorm toenemen”,
zegt Erik Popeijus, technisch en commercieel directeur bij Arcolux
en voorzitter van Daglichtunie. “Mensen werken vaker thuis en
stellen hogere eisen aan hun wooncomfort. Via internet krijgen zij
een goed zicht op de mogelijkheden. Een groeiende aandacht
zien we ook bij de werkgevers. In bedrijven waar voor voldoende
daglicht is gezorgd, vertellen mensen hoe prettig en secuur dat
werkt. Daglicht komt de productiviteit en de veiligheid ten goede.
En het betekent ook een besparing op de energiekosten.”

IN GOED OVERLEG
Zorgen voor voldoende daglicht is dus al lang geen vrijblijvendheid meer. Omdat zowel de wetgever in het Bouwbesluit als de
markt hier om vraagt, ligt er een duidelijke opgave voor de diverse schakels van de keten. Met die opgave kunnen partijen op
verschillende manieren omgaan, meent Popeijus. “Je kunt heel
strikt de norm volgen en zo de kortste route naar het Bouwbesluit
nemen. Die norm zegt echter niets over het hoe en waarom.
We zien in de praktijk veel mooie toepassingen, maar zeker niet
alle partijen zijn op de hoogte van de mogelijkheden. De tech
niek is inmiddels zo ver, dat lichtstraten en koepels optimaal isoleren. Met daglicht kun je ook veel sfeer creëren. Bijvoorbeeld
met de kleurstelling van de beglazing, met zonwering en met
glas dat donkerder wordt naarmate de zon feller schijnt.
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Ben je ontwerper of aannemer? Dan zou je altijd met de
gebruikers om de tafel moeten. Zo kom je in goed overleg tot
de beste oplossing. Stel jezelf de vraag hoe je de voorzieningen
toepast, zodat uiteindelijk iedereen blij is met het resultaat.”

TECHNISCH EN ECONOMISCH VERANTWOORD
De bouwpartijen staan er op dit punt niet alleen voor.
Daglichtunie voorziet opdrachtgevers, ontwerpers, dakdekkers,
huiseigenaren en mensen van VvE’s van de juiste kennis om de
voorzieningen op een technisch en economisch verantwoorde
manier toe te passen. Op de website vindt de bezoeker uitgebreide informatie over thema’s als comfort, veiligheid, duurzaamheid en regelgeving. Specifieke vragen kunnen worden
gemaild. Deze worden beantwoord door één van de specialisten. Het antwoord kan een bestektekst zijn, een omschrijving
van de eisen aan het ontwerp, een advies rond de wind
belasting of een advies voor een bepaald materiaal. Popeijus:
“Van één ding blijven we weg. We gaan nadrukkelijk niet in op
specifieke eindproducten. Onze adviezen gaan alleen over de
principes van daglicht en de toepassingen. We kunnen bijvoorbeeld adviseren om triple beglazing te kiezen, met het oog op
een optimale isolatie. Als de onderconstructie een maximum
aan draagkracht heeft, kan een gebogen kunststof constructie
uitkomst bieden. Is een vraag voor ons niet duidelijk, dan vragen
we hier op door. We geven dus niet alleen adviezen, we stellen
ook wedervragen om vast te stellen of écht aan alles is gedacht.”
Daglichtunie is partner van NRK Daklicht. Lid van het collectief zijn
de erkende bedrijven Arcolux, Kunststoffenindustrie Van Boven,
Flowlight, Megalux Lichtkoepels en Velux Commercial. De bedrijven zijn bij elkaar opgeteld goed voor enkele honderden jaren
aan kennis en ervaring en vormen samen één grote vraagbaak.
Daarmee heeft de markt een waardevolle hulplijn voor de

advisering over daglicht en het bijhouden van alle
relevante ontwikkelingen. “De markt is volop in beweging.
De techniek maakt dat er steeds meer mogelijk is om
duurzamer, veiliger en comfortabeler te bouwen.
Die innovaties volgen we op de voet. Bij Daglichtunie heb
je de zekerheid van de meest actuele en betrouwbare
informatie op basis van de feiten, door specialisten.”

Heeft u een vraag aan Daglichtunie? Mail die naar
info@daglichtunie.nl. De dienstverlening is gratis. Via de
site kunt u zich tevens aanmelden voor de nieuwsbrief. ■
Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

DAGLICHT: WE KUNNEN NIET ZONDER
DE TOEPASSING VAN DAGLICHT DRAAGT IN BELANGRIJKE MATE BIJ
AAN EEN GEZONDE WOON- EN WERKOMGEVING. DAGLICHT GEEFT
BEWONERS EEN BEHAAGLIJK GEVOEL, BIEDT UITZICHT EN GEEFT
KLEUR AAN HET INTERIEUR. DAGLICHT MAAKT MENSEN PRODUCTIEVER
EN ALERTER EN HELPT HET BIORITME, WAT DE SLAAP BEVORDERT.
DAGLICHT SCHEELT BOVENDIEN OP DE ENERGIENOTA: LAMPEN
HOEVEN MINDER LANG AAN EN GAAN LANGER MEE. DAGLICHT IS
OOK EEN BRON VAN WARMTE. IN HET BOUWBESLUIT IS OMSCHREVEN
HOEVEEL DAGLICHT ER BINNEN MOET VALLEN IN EEN WONING OF
BEDRIJFSPAND. DAARNAAST ZIJN ER EISEN MET HET OOG OP INBRAAKWERENDHEID. HET ARBOBESLUIT VERPLICHT WERKGEVERS OM TE
ZORGEN VOOR GOEDE VERLICHTING OP HET WERK.

Roofs
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In sommige situaties wordt er door het lokale bevoegd gezag geëist dat er geen doorslag via de lichtstraat naar
een ander brandcompartiment mag plaatsvinden. Voor deze situaties is een speciale 60 minuten brandwerende
uitvoering ontwikkeld en onafhankelijk getest bij een gecertificeerd brandlaboratorium (Peutz).
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• Geclassificeerd volgens Europese norm EN 1365-2:2015
• Getest door Peutz (attest aanwezig)
• Verkrijgbaar in RE en REI
• Leverbaar in vele maatvoeringen
• Stijlvolle uitstraling
• Inbraakwerend, RC2
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Lees meer over de
mogelijkheden van ZINLUX:
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ZINKUNIE B.V. • VAN SALMSTRAAT 46 • 5281 RS BOXTEL • WWW.ZINKUNIE.NL
KIJK OP ONZE WEBSITE VOOR EEN VESTIGING IN DE BUURT.
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SPECIAL DAGLICHT

Daglicht komt
van Van Boven

70 JAAR PIONIEREN

“Wij blijven pionieren”, vertelt commercieel
directeur Jurgen van Os, zelf ook al weer
dertig jaar in dienst bij Van Boven.“We maken
nagenoeg al onze polyester daglichtproducten zelf in eigen bedrijf op zelf ontwikkelde

en gebouwde machines. Dat maakt mogelijk dat we innovatie zelf in de hand
hebben. We hebben te maken met steeds wijzigende eisen en regelgeving,
dus daar moeten we sowieso snel op kunnen inspelen. Denk bijvoorbeeld aan
de eisen wat betreft isolatiewaarden, daardoor maken we nu lichtkoepels die
in plaats van enkel of dubbelwandig al tot vier- of zeswandig kunnen gaan.”

Het is een jubileumjaar voor Kunststoffenindustrie Van Boven BV uit Gorinchem.
Op 1 september is het zeventig jaar geleden dat oprichter J.G. van Boven
startte met nylon onderdelen voor de automobielindustrie. Al snel kwamen
daar transparante producten voor de bouw bij en vandaaruit is het bedrijf
uitgegroeid tot een erkend specialist op het gebied van daglichtproducten.
Sinds 1981 legt een aparte onderneming van Van Boven zich toe op project
bouw. En het bedrijf blijft pionieren met nieuwe producten en productie
middelen. Wat blijft is de focus: daglichttoetreding mogelijk maken voor
alle niveaus en voor iedereen. Van Boven is een van de grondleggers van de NRK en medeoprichter van de Daglichtunie.

Onlangs is de kap van Station Blaak in Rotterdam gerenoveerd. De oude verweerde platen
zijn vervangen door nieuwe gezette polycarbonaatplaten.

RWA
Van Boven Kunststoffen is groot geworden in de productie van
daglichten, lichtkoepels en lichtstraten, naar keuze gemaakt met
glasvezelversterkte polyester, acrylaat, PVC of vrijwel onbreekbaar
polycarbonaat. Van Os: “Vergeet de brand- en doorvalveiligheid
niet. Vooral brand is een hot item. Een koepel in een trappenhuis
moet rook- en warmteafvoer hebben, zodat mensen bij brand de
tijd krijgen om veilig weg te kunnen komen. Verstikking is meestal
de belangrijkste doodsoorzaak.”

GLAS
De nieuwste loot aan de Van Boven boom is het VlakGlasraam.
Van Os: “Sinds vorig jaar leveren wij ook een product met glas.
Daglicht zit in de lift, architecten gaan hierin mee, alleen willen
die graag strakke vlakke vormen. Wij gaan daarin mee met deze
nieuwe lijn. VlakGlasraam is onderhoudsarm, heeft hoge isolatiewaarden en is zeer snel te monteren. Het is een mooi alternatief
voor de vele oplossingen met kunststof, maar ook daarmee maken
we nog steeds heel veel mensen productiever en gezonder.”
Ondertussen gaat Van Boven verder met waar het goed in is:
doorgaan met ontwikkelen. “We zijn nu onder meer bezig met een
nieuw RWA-systeem voor lichtstraten”, besluit Van Os. “Je bent constant met vernieuwing bezig, inspelen op wat de markt vraagt.” ■
Glasdakluik
Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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SPECIAL DAGLICHT: THEO TALKS

Daklicht is meer dan licht alleen
In deze rubriek geeft Theo Wiekeraad zijn mening over
de dakenbranche en aanverwante onderwerpen.
Als ondernemers van het platte dak proberen we altijd wat
te verdienen aan het dak. Daar is niks mis mee, we zijn nu
eenmaal dakdekkers. Gelukkig heeft het overgrote deel van
ons het goed voor met de klant, dus adviseren we ons een
ongeluk. Soms scoren we, een enkele keer heeft een collega
een beter advies en gaat hij met de opdracht ervandoor.
Helaas zijn we in de ontwerpfase een wat ondergeschoven
kindje. Dat is jammer want onze kennis van het dak zou op
dat moment wel eens vaker aangesproken mogen worden.
En niet alleen met vragen als: “welk rolletje zouden jullie erop
willen leggen” of “is het goedkoper om...” Natuurlijk kunnen
ontwerpers en ontwikkelaars daar antwoord op krijgen,
maar ook daktoetreding, dakinrichting en natuurlijke licht
inval zijn zaken waarover we veel praktijkkennis in huis hebben. Dat is kennis die in de ontwerpfase heel nuttig kan zijn.

VELE MOGELIJKHEDEN
MAKEN LICHT WERK
LAGERE ENERGIEKOSTEN EN BETERE ISOLATIE

Niets is zo prettig als natuurlijk daglicht. Bij Dakned bieden we daglichtoplossingen van o.a.
Skylux en Solatubes aan. Voor iedere klus of uitdaging hebben wij een passende oplossing in huis.
Met ons brede assortiment aan producten kunnen ruimtes optimaal van daglicht worden voorzien.
En alle mogelijkheden op een eenvoudige manier en vanzelfsprekend visueel comfortabel.
Benieuwd naar ons volledige assortiment? Bekijk de website of neem contact met ons op.

Dakned • Rotterdam
Kiotoweg 407
3047 BG Rotterdam
010 2687014

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

info@dakned.nl
www.dakned.nl

Licht en warmte zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden net
als daglicht en vrijheid een soort van twee-eenheid is voor
ons mensen. Het feit dat je op één of andere manier contact
hebt met de buitenwereld geeft een goed gevoel, ook als
dat via het dak verloopt. Een dakraam of lichtstraat geeft
de ruimte meer beleving, het haalt buiten naar binnen.
Het gevoel van opgesloten zitten vermindert en kan binnen
zomaar de productiviteit verhogen.

Goed geplaatste en onderhouden lichtstraten kunnen
de gebruiker in bepaalde
gevallen veel geld besparen. Het daglicht dat de hal
inschijnt kan zorgen dat er
minder verlichting aan hoeft.
Dat betekent minder stroomverbruik, langer plezier van uw
lampen en minder onderhoudskosten;
een lampje op zes meter hoogte vervang je
niet in een handomdraai. Natuurlijk is het isolerend vermogen
van een twee- of driewandige lichtstraat minder dan de
isolatie die we op een dak leggen, maar hoeveel scheelt
dat in stookkosten? Hoeveel effect heeft de isolatie in hallen
waar bijna niet gestookt wordt en in situaties waar de buitendeuren hoegenaamd altijd open staan? In die gevallen is
licht toch belangrijker dan isolatie?
Ook de keuze voor helder of diffuus licht is bepalend
voor het plezier dat de gebruiker heeft van de lichtstaat.
Bij opslaghallen en ruimtes waar voornamelijk machines het
werk doen, maakt dat meestal weinig uit. De lichtopbrengst
van helder glas is dan iets hoger en dat is dan mooi meegenomen. Maar werken er mensen direct onder de lichtstraat,
dan kan de keuze veel invloed hebben op de werkbaarheid. Waar een helder daklicht scherp licht doorlaat met
schaduwwerking zorgt een opaal daklicht voor een gefilterde, egale lichtdoorlaat wat de werkbaarheid zeer ten goede
komt. Staan in deze werkomgeving de deuren zelden open,
dan is een zonreflecterende uitvoering er één die zonder uitzondering als een topinvestering van de baas wordt gezien.
Zit u nog aan de ontwerptafel en heeft u dan de mogelijkheid, denk dan eens aan noorderlicht. Ik vertel u niets nieuws
als ik zeg dat mensen een platdak als erg warm ervaren in
de zomer. Onze grootste kunstenaars wisten al dat noorderlicht altijd egaal is en geen extra warmte binnenlaat.
Natuurlijk is het wat duurder dan een standaard koepel en
lichtstraat. Maar leefbaarheid en gebruiksvriendelijk verhogen
zijn toch speerpunten van een goed ontwerp?
Aan ontwerper vraag ik dan ook vriendelijk doch dringend:
neem daglicht van boven mee in de overwegingen. Er zijn
vele prachtige manieren om daglicht naar binnen te halen
en daarmee voordelen voor de opdrachtgever en de uiteindelijke gebruikers. Daklicht is meer dan licht alleen.

Theo Wiekeraad

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

VELUX lanceert nieuwe
generatie daklichten
voor het platte dak
Deze zomer lanceert VELUX een nieuwe generatie glazen daklichten voor platte daken.
Het nieuwe daklicht kenmerkt zich door een
minimalistisch ontwerp, dat maximale lichtinval biedt en een comfortabel binnenklimaat
in de ruimtes eronder, en heeft de prestigieuze

Goede thermische isolatie.

Red Dot Design Award 2021 gewonnen in de
categorie ‘Product Design’. Een gesprek met
Jolanda de Gooijer en Iwan Engelen van
VELUX Nederland.
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Minimalistisch design.

MEER DAGLICHTTOETREDING
Het nieuwe daklicht laat meer licht binnen dan andere daklichten. Bij het kleinste formaat kan het verschil zelfs oplopen
tot 52 % meer daglichttoetreding. Hoe kan dat? Engelen:
“Dat heeft met twee dingen te maken. Ten eerste met het
minimalistische design: de kozijnen zijn smaller en het glas
in de opstand loopt tot over het aftimmerprofiel. Ten tweede
met hoe het product in elkaar zit. Normaliter loopt het gat
voor een daklicht taps toe. Bij deze daklichten echter wordt
er een gat uitgezaagd met rechte wanden. Het raamopper
vlak is dus vrijwel gelijk aan het gat in het dak. Vrijwel het hele
gat is daglicht.”
De Gooijer voegt toe: “Daar komt nog bij dat er goed is
nagedacht over de bijbehorende zonweringsproducten.
Die worden heel discreet geplaatst. Waar de aanwezigheid
van zonwering voorheen een deel wegnam van het
daglichtoppervlak, is dat nu nog maar 4% bij een daklicht
van 100 x 100 cm. Je ziet de zonweringsproducten dus bijna
niet als je ze niet gebruikt.”

Nolanda Klunder

of een app of automatisch met sensoren. De Gooijer: “De
sensoren van VELUX ACTIVE meten de temperatuur, luchtvochtigheid en het CO2-niveau en bepalen of het daklicht
open of dicht moet. Op basis van weersvoorspellingen kan
het systeem beslissen of de zonwering gesloten moet worden. Dat kan je dus helemaal automatisch laten gebeuren,
of je kiest ervoor om dat met de app zelf te regelen.”

EENVOUDIGE MONTAGE
“Een belangrijk uitgangspunt bij het ontwerpen was dat de
aannemers en dakdekkers het daklicht gemakkelijk kunnen
verwerken in het dak ”, vertelt De Gooijer. “Dat betekent concreet onder meer dat er is nagedacht over voorgeboorde
gaten en dat er hijs-ogen aangebracht zijn voor het geval er
een kraan gebruikt wordt. Voor het product wordt maar één
formaat schroeven gebruikt, zodat er bij installatie niet van
bitje gewisseld hoeft te worden. Met behulp van lijnen kun
je zien of het raam precies boven de sparing zit. Al dat soort
details zorgen ervoor dat het daklicht makkelijk te installeren is.”

WINNAAR RED DOT DESIGN AWARD 2021
“Het uitgangspunt bij het nieuwe ontwerp was:
aansluiten bij wat de klant wil. Het ontwerp
proces startte daarom met een onderzoek
onder de drie klantgroepen: de consumenten,
de architecten en de installateurs, dakdekkers
en aannemers”, zegt Jolanda de Gooijer,
senior product manager.

DRIE EISEN AAN HET ONTWERP

Warme ruimtes effectief te koelen.

De Gooijer: “Naast de eis aan maximale daglichttoetreding
was de tweede eis dat het daklicht een innovatief, minimalis
tisch design zou hebben. De derde eis was dat er een prettig
binnenklimaat zou zijn onder het daklicht. Het daklicht moet
dus niet te veel geluid van buiten binnenlaten, een goede
thermische isolatie bieden zodat kou buiten blijft en gecom
bineerd kunnen worden met goede warmtewerende pro
ducten om de temperatuur niet te veel op te laten lopen.
Met die drie eisen zijn we aan de slag gegaan.”

“Op basis van dat onderzoek trokken we de
conclusie dat daklichten aan drie eisen moeten
voldoen om aan de belangrijkste wensen van
de klant tegemoet te komen”, vertelt De Gooijer.
“De eerste eis bleek te zijn dat een daklicht
ontzettend veel daglicht binnen moet laten.”
Iwan Engelen, business developer prefab, legt uit:
“Een daklicht wordt vaak aangebracht bij een
uitbouw, als het licht vanaf de pui niet voldoende is. Een daklicht laat meer licht binnen dan
een zijraam, gewoon omdat zonlicht van boven
komt. Een bijkomend voordeel van een daklicht
is dat je een trekfunctie kunt creëren door het
dakraam en het zijraam tegelijk te openen.
Warme lucht stijgt, dus de warme lucht gaat via
het dakraam weg, terwijl er koelere lucht vanaf
de zijkant naar binnen wordt getrokken. Zo kan
je warme ruimtes heel effectief koelen.”

De Gooijer: “We hebben zojuist gehoord dat ons nieuwe
daklicht de Red Dot Design Award gewonnen heeft in de
categorie ‘Product Design’.” Engelen vult aan: “Een mooie
erkenning voor het schitterende ontwerp. Het daklicht
bestaat uit een opstand, dat is de basis die op het dak
wordt geschroefd. Deze opstand wordt standaard geleverd
met een HR++ gelaagde veiligheidsruit of zelfs triple glas.
Daaroverheen komt de buitenschaal, die vlak of gebogen
kan zijn. Deze innovatieve schalen met glas van rand tot rand
zien er van buiten erg mooi uit. Maar ook van binnen is het
daklicht mooi: je ziet alleen maar glas als je omhoog kijkt.”

GEÏNTEGREERDE PRODUCTEN
Bij de daklichten zijn drie bijbehorende producten:
een buitenzonwering, een verduisterend rolgordijn en een
insectenhor. Engelen: “Alle drie kunnen heel discreet aan
gebracht worden. Het mooie is nu dat de buitenzonwering
en verduisterend rolgordijn tussen de glasplaat en de buiten
schaal aangebracht worden. Op die manier zijn ze mooi
weggewerkt en blijven ze schoon. Dat is echt state of the art
design: de producten zijn totaal geïntegreerd. In dat opzicht
is VELUX net als dat ándere bekende Deense merk, Lego:
de producten passen naadloos op elkaar.”
Het ventilerende daklicht en de zonwerende producten zijn
op afstand bedienbaar. Die bediening gaat – afhankelijk van
wat de klant kiest – handmatig met een afstandsbediening

Eenvoudige montage.

Engelen licht toe dat de daklichten geschikt zijn voor alle
platte daken tot een helling van 15 graden. “De buitenschaal
is vlak of gebogen en edge-to-edge glas. Er is dus geen
rand meer waar water achter blijft staan. De vlakke daklichten
hebben een helling van minimaal 2 graden nodig om regenwater eraf te laten lopen. Als die helling er niet is, kan je hem
zelf maken. De gebogen glas variant kan op 0 graden
gemonteerd worden”. ■
Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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End-to-End support voor
aannemers, dakdekkers en
installateurs
uw partner tijdens het gehele bouwproces
Bij VELUX Commercial vinden we het belangrijk om u als aannemer
of dakdekker te ondersteunen tijdens een project: van daglichtadvies,
productkeuze tot technische ondersteuning.

Download hier onze
nieuwe prijslijst

Projectondersteuning

Planning &
levering

Montageondersteuning

Service &
onderhoud

Productassortiment
Lichtkoepels en platdakramen

Daglichtproducten

Glasdakconstructies

Lichtstraten

Ventilatie, rook-en
warmteafvoer

Prijslijst 2021

veluxcommercial.nl

www.veluxcommercial.nl

SPECIAL DAGLICHT

Project: woning Breda
Meer ruimte, nog meer daglicht
Een woning uitbouwen voor bijvoorbeeld

Zee van licht in de nieuwe werkkamer.

een extra werkkamer is een prima idee
in tijden van Corona. Maar het mag niet
ten koste gaan van de daglichttoetreding in andere ruimten. Daarom hebben
de bewoners van een woning in Breda
Buitenzonwering.

hun aanbouw voorzien van meerdere
daklichten. Om ook in de diepe achterliggende kamer meer daglicht te krijgen
is bovendien een tweetal beloopbare
daklichten aangebracht in een klein
terras. Met matte folie wel te verstaan,
om geen doorkijk van binnen naar boven
te hebben.

Een bescheiden ingreep met veel effect. (Foto’s: Vlakkelichtkoepels)
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Het resultaat is extra ruimte met nog meer
daglicht binnen. Vlakkelichtkoepel uit Cuijk
heeft daarvoor twee lichtstraten geleverd
voor de uitbouw met respectievelijk
twee tussenstijlen. Directeur/eigenaar
Max Barenbrug: “Onze lichtkoepels zijn
Nederlands fabricaat dat met vele opties
en zeer veel maatvoeringen geleverd kan
worden. Zo zijn de lichtkoepels in Breda
voorzien van Renson zonwering met Somfy
motoraandrijving en afstandsbediening.
Het antracietgrijze doek kan daarmee
traploos op elke positie gefixeerd worden.

“Door het balkon te
voorzien van beloopbare daklichten,
behoudt het balkon
zijn functie”

Beloopbaar daklicht.

Zo is het comfortniveau in de nieuwe werkkamer prima te beheersen. De dakramen zijn vlak, strak en een mooi
alternatief voor de traditionele lichtkoepels. Door het balkon te voorzien van beloopbare daklichten, behoudt
het balkon zijn functie maar krijgen de bewoners er een extra hoeveelheid daglicht bij.” ■
Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Het favoriete
platdakraam
iWINDOW2: VAST EN OPENGAAND

Wat vindt
de vakman
ervan?
Bij Skylux zijn we bijzonder fier op onze platdakramen, de iWindow2
en iWindow3. Deze platdakramen met 2- of 3-wandig glas zijn superisolerend, maximaal lichtdoorlatend, doorvalveilig, onderhoudsvriendelijk,
inbraakwerend, perfect lucht- en waterdicht. Inderdaad, niks dan voordelen.
Maar … zijn vakmannen even enthousiast als wij? We vroegen het aan een
dakwerker, aan de slag op een werf in Antwerpen.

WAT DOEN JULLIE PRECIES OP DEZE WERF?

Het Belgische familiebedrijf Skylux is sinds drie generaties gespecialiseerd in het binnenbrengen van
natuurlijk daglicht bij u thuis via het platte en schuine dak én in outdoor living oplossingen.
We ontwerpen, produceren en verdelen platdakramen, schuine dakramen en veranda systemen en staan
synoniem voor premium innovatie en duurzaamheid.
Bij ons kiest u voor Belgische technologie. We onderscheiden ons door onze persoonlijke service.
We informeren u graag over alle productvoordelen, prijs, garantie, service na verkoop, montage en
onderhoud van onze daglichtoplossingen.
IWINDOW PLATDAKRAAM: VLAK. STRAK. GLAS.
HET RAAM VAN DE TOEKOMST

Met het iWindow™ platdakraam kiest u voor een uniek ontwerp
dankzij een minimum aan elementen en een maximum aan
prestaties. Ze zien geweldig er uit dankzij de strakke belijning
en het lage profiel. Het compacte pvc-raam in combinatie met
het superisolerende veiligheidsglas HR++ en HR+++ zorgen
voor opmerkelijke prestaties op vlak van U-waarde, akoestiek,
doorvalveiligheid en luchtdichtheid.
GROTE HOEVEELHEID DAGLICHT IN HUIS, ZELFS EEN
FORMAAT VAN 1 OP 3 METER

Het Skylux platdakraam is verkrijgbaar in wel 19 verschillende
rechthoekige of vierkante afmetingen en in een vaste en open-

NIEUW:
formaat
1m op 3m

Dit gebouw wordt grondig gerenoveerd. Wij nemen zowel het dak als de gevel voor onze
rekening. De klant besloot om de ruwbouw te behouden, maar hij wil veel meer daglicht naar binnen trekken, want hier was
te weinig lichtinval. De binnenruimtes
bleven aan de donkere kant. We hebben
nu vier iWindow2’s geïnstalleerd en het
verschil qua lichtinval zie je meteen.

“HET VERSCHIL
QUA LICHTINVAL
MET DE iWINDOW2
ZIE JE METEEN.”

Voor de klant was niet alleen extra
daglicht belangrijk, maar ook het esthetische aspect telde in hoge mate mee. Ze wilden rechtstreeks naar buiten kunnen
kijken vanop de bovenliggende verdieping zonder dat er een koepel te zien is die
een deel van het zicht belemmert. Met de iWindow2 ziet u de vogels voorbijvliegen,
wat een plezier is! Ik had eigenlijk de iWindow3 voorgesteld, maar in het totale
kostenplaatje paste de iWindow2 beter voor de klant. Bij een verbouwing moet je
vaak de gulden middenweg nemen.

gaande versie. Onze grootste afmeting is de koepel van
1 op 3 meter.
Dankzij de rechte opstand is de daglichtmaat gelijk aan de
dakopening en verkrijgt u tot 40% meer lichtinval t.o.v. een
raam van de concurrent die dezelfde afmeting aanbiedt.
RIJK AANBOD AAN TOEBEHOREN

Om uw raam van extra mogelijkheden te kunnen voorzien
bieden wij verschillende toebehoren aan: buiten- en
binnenzonwering, insectengaas, zonverduistering,
ledverlichting ...
Het iWindow™ gamma is beschikbaar in een vaste en
opengaande versie.

Contacteer Skylux op
info@skylux.be
of +32/ 56 20 00 00
elektrische binnenzonwering

buitenzonwering

HOE IS UW ERVARING MET DE MONTAGE?

Zeer positief! Deze nieuwe platdakramen zijn echt heel eenvoudig te monteren.
U plaatst de opstand en daarna klikt
het raam er bijna vanzelf op. Ja, naar
montage toe is het wel een verademing
met het kliksysteem! Het is nu veel
“HET KLIKSYSTEEM
makkelijker om een koepel te monteren.

IS EEN VERADEMING
VOOR DE MONTAGE
VAN DE KOEPEL.”

DIT WORDT EEN SUCCES?

Ja, daar ben ik zeker van. Voor dakwerkers is de montage zeer eenvoudig,
dat betekent tijdwinst. Maar ook voor
de klant zijn de voordelen enorm: meer
licht, een uitstekende akoestische en
thermische isolatie, een schitterend design. Zowel aan de binnen- als de buitenkant is dit
raam prachtig afgewerkt, mooi afgerond aan de vier zijkanten. Ik denk niet dat er op dit
vlak veel concurrentie is.

INTERESSE?

iWindow2 opengaand

WAAROM HEB JE GEKOZEN
VOOR DE IWINDOW2?

De iWindow2 heeft een strak en eigentijds design

SPECIAL DAGLICHT

De veelzijdigheid van daglichtkokers
Daglicht speelt een belangrijke rol in het welbevinden van de mens.
Het heeft invloed op de gezondheid, op de prestaties en op het concen
tratievermogen. Zo stijgen de leerprestaties van leerlingen in klaslokalen
met veel daglicht met wel vijftien procent. Techcomlight wordt regelmatig
gevraagd om de lichtkwaliteit in gebouwen te verbeteren en heeft daar

HALLENBOUW
Solatubes hebben ook in andere toepassingen hun weg gevonden. Veldjesgraaf:
“Recent nog bij een grote hal van Segro bij
Hoofddorp waar Solatubes geleverd zijn.
Daken met sandwichpanelen zijn populair
bij hallenbouwers. Wij kunnen voor elke
profielvorm, dus zowel trapezium, golf als
damwand en in elke maatvoering en van
elk merk een passende doorvoer leveren.
De tubes tasten de isolatiewaarde van het
dak niet aan, er komt daglicht in de hal en
er blijft daarnaast genoeg ruimte over als
er nog zonnepanelen bij moeten, omdat ze
betrekkelijk weinig ruimte in beslag nemen.

een aantal bijzondere daglichtsystemen voor in huis.
Distributiehal van Segro Hoofddorp op het dak.

“Wij zijn exclusief distributeur van Solatube en Deplosun in
de Benelux, het Verenigd Koninkrijk en Ierland, twee systemen
met elk hun eigen kwaliteiten”, vertelt Mark Veldjesgraaf,
directeur van Techcomlight. “Solatube is ons bekendste product. Dit zijn daglichtkokers die met relatief kleine diameters
veel daglicht naar binnen halen. Bovenop zit een koepeltje
met prisma’s die een maximale hoeveelheid licht oppakt.
Via de buis die een reflectiegraad van 99,7% heeft,
komt diffuus daglicht de ruimte in. De buis is tot 20 meter
horizontaal of verticaal te verlengen dus je kunt daglicht
zelfs in lagergelegen verdiepingen brengen. Door die kleine
diameter – meest toegepast is 35 centimeter - is dit systeem
ideaal voor renovaties en zelfs monumenten omdat je vrijwel
overal tussen de constructieve delen door kunt werken.
Het systeem is iets duurder dan een lichtkoepel maar dat
verdien je zo terug doordat je de bestaande constructie
nauwelijks hoeft aan te passen en aan te tasten. In hout en
staal zaag je een gat, in beton moet je boren. Vervolgens is
het een kwestie van de bijgeleverde opstand plaatsen, een
manchet maken van bitumen, PVC of EPDM en dan kun je
zo de tube erdoor schuiven. Bovendien bespaar je met
gratis daglicht flink op de energierekening.”

Distributiehal van Segro Hoofddorp binnenzijde.

DEPLOSUN
Een recente aanwinst van Techcomlight is de Deplosun-serie. Dit zijn
daglichtbuizen die bestaan uit een vlakke glazen koepel gekoppeld
aan een sterk reflecterende buis. Aan het einde van de buis bevindt
zich een glazen plafondplaat. Veldjesgraaf: “Dit product is een recente
toevoeging aan ons assortiment en is qua techniek vergelijkbaar met
Solatube, alleen zijn hierbij vlakke oplossingen en zelfs overrijdbare
varianten beschikbaar. Ideaal voor terrassen, parkeergarages en daktuinen. Ook deze systemen zijn eenvoudig te monteren.” ■

SCHOLEN
Een mooi voorbeeld is de ABC School in Amersfoort, gebouwd
conform Frisse Scholen klasse B en het Passiefhuis concept.
Veldjesgraaf: “Op de thema’s Energie, Milieu, Gezondheid,
Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde haalt de school
een gemiddelde GPR-score van 9 en op Energie een 10. Voor
deze laatste score moest optimaal gebruik worden gemaakt
van daglichttoetreding. Wij hebben hier uitkomst geboden
met vijf stuks polycarbonaat Solatubes met diameter 53 cm
en drie Solatubes van 53 cm doorsnede met dubbele koepel.
Omdat de gymzaal ook fungeert als podium zijn de drie tubes
met dubbele koepel uitgevoerd met dimmer. De Solatubes
van het kinderdagverblijf komen uit op het dakterras en zijn
daarom in het slagvastere polycarbonaat uitgevoerd.
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Ook achterin een klaslokaal: daglicht.

Solatubes boven werkplekken van Van Rheenen Transport.

De kokers zijn onderhoudsarm, de koepel is zelfreinigend en
standaard goed geïsoleerd. Ze zijn zoals gezegd ook dimbaar, wat weer handig is voor bijvoorbeeld een presentatie.
Daartoe kan de leerkracht met een afstandsbediening een
vlinderklep in de Solatube aansturen.”

<A
 BC School Amersfoort:
daglicht voor het kinderdagverblijf.

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Volop daglicht met een (Bedienbaar) Daklicht
Het gaat voorspoedig bij Vlakkelichtkoepel, het bedrijf achter de (bedienbare) daklichten. Het productieapparaat
draait overuren, er is extra 1800 m2 groot magazijn in gebruik genomen en de Duitse markt lonkt. Directeur/eigenaar
Max Barenbrug praat ons bij over de laatste stand van zaken en heeft zelfs nog een primeur voor ons in petto.

Meer dan 900 standaardformaten

De grootste troef van het (Bedienbaar) Daklicht van
Vlakkelichtkoepel is toch wel dat de producten tot op een
interval van telkens 5 centimeter geproduceerd kunnen
worden. “Zo bieden we altijd wel een passende oplossing
met keuze uit meer dan 900 standaardformaten,” zegt Barenbrug. “Afhankelijk van de gekozen maatvoering wordt de
bedienbare variant geleverd met één, twee of zelfs
drie motoren. De elektronica wordt inwendig aan elkaar
gekoppeld, zodat er slechts één kabeltje uit de opstand
aangesloten hoeft te worden op het besturingskastje.”

Vacuümglas

In samenwerking met het Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) heeft Vlakkelichtkoepel recent goedkeuring gekregen om het Flachdach Fenster (vast en bedienbaar)
ook op de Duitse markt te gaan verkopen. “De Duitse markt biedt ontzettend veel
potentieel voor onze producten,” zegt Barenbrug. “We hebben de afgelopen periode
00026401001
- HERUVENT
BV.pdf om
1 ons
17-03-2021
16:04 wij het bedoeld hebben, op de
een intensief
traject afgelegd
daklicht, zoals
Duitse markt te brengen. We hadden al CE-certificeringen ten aanzien van windbelasting, sneeuwbelasting en lucht- en lekdichtheid, maar dat is nu ook officieel erkend in
Duitsland. De eerste projecten hebben we al uitgeleverd, nog zonder enige vorm van
00026401001 - HERUVENT BV.pdf
1
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15:22
marketinginspanningen, die we nu uiteraard wel gaan opvoeren.”

Vlakkelichtkoepel heeft afgelopen jaar een nieuwe 5-assige
CNC-machine in gebruik genomen en daarmee de productie
verregaand geautomatiseerd. “Dat maakt dat we profiel
bewerkingen nog nauwkeuriger kunnen uitvoeren en we
een profiel vanaf nagenoeg elke hoek kunnen benaderen,”
legt Barenbrug uit. “Dat bevordert niet alleen de snelheid,
maar ook de repetitie en precisie. De machine wordt volledig digitaal aangestuurd.” Tot slot geeft Barenbrug alvast
een sneak preview naar een nieuw product: het eerste
horizontale daklicht met vacuümglas. “Het is naar mijn weten het best isolerende daklicht op de markt dat we groots
zullen presenteren op BouwBeurs 2021 in oktober.”
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Project: AFAS Experience Center
Inspirerend gebouw waarin
welzijn gebruikers centraal staat
Een belangrijk uitgangspunt van AFAS voor het AFAS Experience Center was
het welzijn van zowel medewerkers als overige gebruikers. Het gebouw moest
daarnaast inspirerend zijn – het ligt niet voor niets aan de Inspiratielaan.
Daglichttoetreding speelt dan ook een belangrijke rol.

Restaurant binnen.

Fotografie: Kingspan Light + Air
Kingspan Light + Air realiseerde in dit state-of-the-art complex
een aantal bijzondere glasconstructies die laten zien dat
het een project is met zowel technische als esthetische uitdagingen. Maar het resultaat mag er zijn.

GLAZEN DAKEN MET BIPV
Boven het restaurant bevindt zich een duurzaam dak met
BIPV, Building Integrated Photo Voltaic, ofwel in het glas
geïntegreerde zonnecellen. Dit is niet alleen duurzaam,
maar levert ook een belangrijke bijdrage aan de esthetica
en gebouwbeleving.

THEATERKOEPELS
De twee theaterkoepels van het complex zijn eveneens
bijzonder. Ze zijn opgebouwd uit 48 driehoekige ruiten en
31 knooppunten.

KELDERPIRAMIDES
De twee beloopbare kelderpiramides hebben een vrij
dragende constructie met een grote overspanning van
9 en 3 meter.

ATRIUMOVERKAPPING MET TRIPPLE BEGLAZING
Het complexe glasdak boven het atrium is voorzien van energiezuinige triple beglazing.

GLAZEN GEVELS

Vogelvluchtopname met midden op de voorgrond het restaurantdak

Tot slot realiseerde Kingspan Light + Air nog vier glazen
gevels waarmee gebouwgebruikers direct in contact met
buiten staan. Het betreft twee led-gevels en puntgehouden
entree- en achtergevels. ■

met BIPV, rechts daarvan een kelderpiramide en geheel linksonder
een fragment van een theaterkoepel.
Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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NIEUWSLIJN SPECIAL DAGLICHT

Agenda

DE WITSTE VERF OOIT
The Guardian berichtte over een vinding die gepubliceerd
is in het tijdschrift ACS Applied Materials & Interface:
een extreem witte verf die volgens medeontdekker
Prof Xiulin Ruan van Purdue University (VS) een dak van
93 vierkante meter (1.000 vierkante voet) een koelvermogen
van 10 kilowatt zou geven, krachtiger dan airconditioners
die de meeste huizen gebruiken. Testen hebben uitgewezen dat de verf, die 98% van het zonlicht weerkaatst en ook
infrarood licht terug in de ruimte stuurt, oppervlaktes 4,5°C
koeler maakt dan de omgevingstemperatuur, zelfs in direct
zonlicht. Dit is interessant voor toepassing op daken, waar
alternatieve verfsoorten ‘maar’ 80 tot 90% reflecteren en
bovendien UV absorberen. Daardoor kunnen deze
de oppervlaktetemperatuur nooit lager krijgen dan de
omgevingstemperatuur.

GLASDAG
Op donderdag 10 juni 2021 organiseert Eisma Bouwmedia een
Glasdag. Glas wordt wel het meest innovatieve bouwmateriaal 
genoemd. Het materiaal ontwikkelt zich razendsnel en de toepas
singsgebieden al net zo. De Glasdag heeft de voorschrijvende
bouw (architecten, adviesbureaus, aannemers) als doelgroepen,
maar ook voor de glassector zelf belooft het een leerzame dag te
worden. De acht sprekers richten zich op het overdragen van
kennis over actuele thema’s in relatie tot het innovatieve karakter,
de performance en de toepassingen van vlakglas. Kennisoverdracht is
doelstelling 1, netwerken doelstelling 2. Het evenement vindt plaats in
het AFAS Experience Center (zie artikel Kingspan in deze editie) op
10 juni van 10.00-17.30 uur en omvat een presentatie van AFAS-oprichter
Ton van der Veldt, een rondleiding, een lunch en een seminar met
acht sprekers die de jongste ontwikkelingen op het gebied van vlakglas
behandelen. Deelname: 195 euro (ex BTW). www.glasinbeeld.nl.
GLASSTEC
Messe Düsseldorf meldt dat de Glasstec die gepland was voor juni 2021is
verplaatst naar 20 tot 23 September 2022. Glasstec is de grootste beurs
op het gebied van glastechnologie

NIET VERDUISTERENDE SCREENS
VOOR DAKLICHTEN
De aanschaf van zonwering is een kostbare aangelegenheid,
dit is vooral vanwege de mechanische onderdelen voor het
in- en uitrollen van de screens. Zonwering Voorthuis heeft hier
over nagedacht en gekeken hoe een efficiënte en betaalbare
zonwering bereikbaar kon worden voor een grotere groep
consumenten. De oplossing: bevestiging met een industriële
klittenband. Hierdoor zijn de kosten relatief laag en kan
iedereen deze zelf monteren, wat ook veel kosten bespaart.
De screens zijn niet verduisterend, halen de schittering uit
het licht en kunnen daarom het hele seizoen blijven liggen.
In tegenstelling tot de duurdere systemen die bij regen,
hagel of storm moeten worden opgerold, kunnen de
screens gewoon blijven liggen. www.zonweringvoorthuis.nl

ALUMINIUM BUITENZONWERING VOOR DAKLICHTEN
Nu de zomer in aantocht is zijn bedrijven en particulieren
op zoek naar verkoeling in hun bedrijfspand of woning.
Om ventilators en airconditioning beter te laten presteren
is het belangrijk om de warmtebron tegen te houden.
In de meeste gevallen zijn daklichten zoals lichtstraten,
lichtkoepels en platdakramen de warmtebron. Een praktische oplossing is de aluminium buitenzonwering van
Daklicht Zonwering. De aluminium buitenzonwering
brengt verkoeling en maakt tegelijkertijd gefilterde licht
inval mogelijk. Door de aluminium stroken in het zonweringsdoek wordt het directe zonlicht afgeweerd waardoor
de warmte wordt gehalveerd. Daarnaast is de aluminium
buitenzonwering lichtdoorlatend en wordt fel zonlicht
voorkomen. Voor meer informatie over aluminium buitenzonwering op maat: daklichtzonwering.nl.

De infraroodopname laat zien hoe een staal van de
‘witste verf’ (het donkerpaarse vierkant in het midden)
de plaat afkoelt tot onder omgevingstemperatuur.
(Foto: Joseph Peoples / Purdue University).

Het koelvermogen van de verf is bereikt door bariumsulfaat als pigment te gebruiken (absorbeert geen
UV-licht), daar een hoge concentratie van te gebruiken en met pigmentdeeltjes van verschillende grootte.
De verf wordt nog uitgebreid getest (onder meer op slijtvastheid op langere termijn) en kan volgens de
bedenkers over een of twee jaar op grote schaal beschikbaar komen op de markt.
De verf kan een belangrijke bijdrage leveren aan de terugdringing van CO2-uitstoot, in dit geval door koelin
stallaties, al hebben experts twijfel over de (milieu)kosten die de winning van grote hoeveelheden barietsulfaat
met zich mee brengen. Dat wordt een interessante milieueffectrapportage op wereldschaal.

NRK: TEKORTEN EN HOGE PRIJZEN
GRONDSTOFFEN
NRK Fabrikanten van rubber en kunststof
(eind)producten ervaren ernstige knel
punten in de toelevering van grondstoffen.
De problemen startten begin dit jaar
en dreigen voort te duren tot diep in de
komende zomer. Leveringsproblemen doen
zich steeds breder voor: bij bulkgrondstoffen als Polypropyleen, Polyvinylchloride,
Polyethyleen en Propyleen Oxide en
diverse speciale additieven die unieke
eigenschappen aan producten geven en
cruciaal zijn in het recept. Deze ernstige
marktverstoringen zien we in heel Europa.
Sterke prijsstijgingen zetten door in februari 2021 van grondstoffen voor kunststof en rubber
Het is een symptoom van de structurele
producten, zoals bijv. PE, PVC en PET. Bron: Essenscia PolyMatters Februari 2021.
disbalans in Europa tussen de eigen productie van en vraag naar bulkgrondstoffen en additieven. Uiteindelijk lijdt ook de
eindklant schade door storingen in de aanlevering van (half)fabricaten. Europa is voor rubber en kunststof grondstoffen
een netto-importeur, en dus extra kwetsbaar voor marktverstoringen. De NRK adviseert haar lidbedrijven en klanten om waar
dat kan en mag in goed overleg over te gaan tot de inzet van recyclaat voor de producten. Recyclaat is steeds vaker een
passend alternatief voor de inzet van virgin kunststoffen.
Voor grondstoffen als PE, PP, (E)PS, PET en PVC zijn prijsstijgingen tot 50% te zien. Op de spotmarkt worden prijzen gevraagd die tot
meer dan het dubbele bedragen ten opzichte van december 2020. De grote prijsstijgingen leiden tot ernstige verstoringen van
vraag en aanbod in de markt. Door zulke fluctuerende inkoopprijzen kan de fabrikant aan zijn klant geen prijs van het product
afgeven dat op termijn van bijv. twee maanden wordt geleverd. Vervolgens heeft de klant in bouw & infra, verpakkende industrie
of automotive en machines (b2b) hetzelfde probleem.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Erik de Ruijter, directeur beleid en advies van NRK deruijter@nrk.nl of 06 - 2000 4513.
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ROCK THE ROOF

Spectaculair optreden op
grote hoogte met oud-winnaars
tijdens de Grand Final van
het Eurovisie Songfestival 2021

Een zestal legendarische oud-winnaars wordt tijdens de 65ste editie van
het Eurovisie Songfestival opnieuw in de spotlights gezet. Lenny Kuhr (1969),
Teach-In (met Getty Kaspers, 1975), Sandra Kim (1986), Helena Paparizou
(2005), Lordi (2006) en Måns Zelmerlöw (2015) maken hun opwachting
tijdens een interval act van de Grand Final op zaterdag 22 mei.

De winnaars brengen hun lied vanaf drie unieke locaties
in Eurovisie Songfestival gaststad Rotterdam. De daken van
de Maassilo, Hotel New York en het Depot Boijmans Van
Beuningen worden omgetoverd tot een podium, waarbij de
zes oud-winnaars naar nieuwe hoogtes worden getild.
Vandaar de naam van de act: ‘Rock the Roof’.
Head of Show Gerben Bakker: “Het Eurovisie Songfestival is
terug na een jaar afwezigheid. Reden genoeg om de
miljoenen kijkers te trakteren op unieke optredens vanaf
drie locaties midden in de stad. De titel van deze grote act
is niet voor niets ‘Rock the Roof’. Door letterlijk te filmen op
grote hoogte willen wij Europa creatief en visueel verrassen.
Daarnaast had ik mij geen betere stad dan Rotterdam
kunnen wensen. Ieder shot in deze stad is raak.
Rotterdam gaat niet snel vergeten worden.”

“EEN REIS DOOR DE TIJD”
Bakker is trots op de artiesten die meteen ‘JA’ zeiden op het
verzoek om nóg een keer op te treden. “Omdat dit het 65ste
Songfestival is maken we een reis door de tijd. Natuurlijk
geven wij met heel veel liefde Nederlandse winnaars zoals
Lenny Kuhr en Getty Kaspers dit unieke podium. Wij zijn er
bijzonder trots op dat Teach-In in de originele bezetting na
een zeer lange tijd weer samenkomt. Iedere optreden krijgt
een eigen unieke sfeer.” ■
Foto’s: F. Eveleens (Maassilo en Hotel New York)
en Tjerk van Duinen (Depot Boijmans van Beuningen)

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Toebehoren voor
groendaken & tuinen
Ook via onze webshop
www.dejond.com

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

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

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

Whatever the weather.
Nu ook met zwart granulaat afwerking.

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!

Waarom zetwerk van Aabo Trading?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Wordt verwacht wit mineraal afwerking.

Álles voor het dak.
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

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

AAN TAFEL MET… JIP LOUWE KOOIJMANS

“Waarom zijn vegetatiedaken
niet de standaard?”
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.

zien te brengen. In mijn baan bij de Vogelbescherming
gaat het erom hoe de belangen van uiteenlopende partijen
kunnen worden samengebracht. Daarbij heb ik veel aan
mijn ervaringen als sociaal werker.”
Hellende daken zijn de broedplaats van de huismus en de
gierzwaluw, vertelt Louwe Kooijmans. “Aan platte daken met
bitumen hebben vogels niks. Een vogel maak je blij met
vegetatiedaken. Extensieve vegetatiedaken bieden in hun
substraatlaag voedsel voor vogels: larven en eieren van
insecten en in het najaar zaad. Bij een goede substraatlaag
is er ook nog bodemleven dat als voedsel kan dienen.
Je kunt nog een stap verder gaan en het dak verder voor ze
inrichten, met gevarieerde planten, nestkasten, dood hout
dat insecten aantrekt, een insectenhotel en een vogelbadje.
Dat zijn de Vogeldaken die de Vogelbescherming samen
met Sempergreen ontworpen heeft.”

Nolanda Klunder
Precies een jaar geleden, in mei 2020, vond de kick-off plaats
van het Nationaal Daken Plan. Deze coalitie, de voortzetting
van de Green Deal Groene Daken (2014-2019), bestaat inmiddels uit zo’n zestig aangesloten partners: bedrijven,
koepelorganisaties, kennisorganisaties, overheden en burgerinitiatieven. “Onze ambitie is dat elk dak multifunctioneel
gebruikt wordt,” vertelt waarnemend voorzitter Jip Louwe
Kooijmans, die met Friso Klapwijk, Laura van Heeswijk,
Dinand Ekkel en Henk Vlijm het bestuur vormt. “In het huidige
tempo duurt het 750 jaar voordat elk dak groen is.
Maar gemiddeld elke 30 jaar wordt een dak vervangen.
We kunnen in theorie dus in 30 jaar klaar zijn. Waarom gebeurt
dat dan niet?” Eén jaar Nationaal Daken Plan, een goed
moment om met Jip Louwe Kooijmans aan tafel te gaan zitten.

ALTIJD MEER DAN NIETS
Het uitgangspunt van het Nationaal Daken Plan is dat
we in Nederland weliswaar weinig ruimte hebben,
legt Louwe Kooijmans uit, maar bijna onbeperkte ruimte
op het dak. “Die ruimte moet daar niet nutteloos blijven
liggen maar gebruikt worden voor biodiversiteit, zonne-
energie en waterbuffering en liefst de combinatie daarvan.
Het dakenlandschap heeft uiteenlopende eigenaren:
woningcorporaties, particulieren, overheidsinstituten en
commercieel vastgoedeigenaren. Als je wilt dat die wat
gaan doen, kan je dat met beleid financieel stimuleren.
Dat is daarom een van onze speerpunten. Een tweede
speerpunt is dat je verandering kunt bewerkstelligen door
de regelgeving aan te passen. Stel je voor dat de eis van
multifunctioneel gebruik van het dak in het BBL (Besluit
Bouwwerken Leefomgeving) wordt opgenomen. Dus we
lobbyen voor regelgeving. Ten derde is het van belang dat
er genoeg vakmensen zijn die al die multifunctionele daken
kunnen aanleggen, dus het NDP zoekt verbinding met onderwijsinstellingen om de benodigde kennis in het onderwijs
te incorporeren. Het vierde speerpunt is dat we in Nederland
onze mindset moeten veranderen. Mensen moeten gaan
beseffen dat we ruimtegebrek ervaren terwijl we de ruimte
gewoon leeg hebben liggen – maar dan op een plek waar
te weinig mensen aan denken.”
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Multifunctionele daken kunnen bij nieuwbouw aangebracht
worden, maar we moeten ook de bestaande bouw niet
over het hoofd zien, aldus Louwe Kooijmans: “Bestaande
gebouwen hebben een constructie die misschien beperkt
wat mogelijk is. Maar een beperking betekent niet dat er
niets meer mogelijk is. Er kan altijd meer dan niets.”

Scholeksters nestelen wel op kale platte daken.
Louwe Kooijmans: “Scholeksters zoeken hun voedsel in
de omgeving. Hier geldt, zoals altijd: het dak staat niet op
zichzelf. Thema’s als biodiversiteit, wateroverlast en klimaat
adaptatie zijn allemaal groter dan het dak alleen. Zo is het ook
met vogels. Een vogel gebruikt een dak, groen of niet, alleen
als de omgeving ook aantrekkelijk is en voedsel biedt.” ■

TUIN OP DE UITBOUW

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

“Ik ben opgegroeid in een rijtjeshuis. Mijn ouders besloten
op een dag in 1977 dat ze een uitbouw wilden. Maar mijn
moeder vond het zonde om een stuk tuin kwijt te raken en
natuur te laten wijken voor mensen. Bij de Olympische Spelen
van 1972 in München had het Olympisch dorp groendaken
en dat bracht mijn moeder op het idee om de tuin voort te
zetten op het dak van de uitbouw. Er bestonden natuurlijk
nog geen prefab-elementen voor groendaken, dus mijn
vader en ik – ik was elf – gingen gewoon aan de slag,
met wat tips van een bevriende architect. Een laag piepschuim, worteldoek erop, aarde eroverheen. In hoofdlijnen
is een groendak heel overzichtelijk, het was een fluitje van
een cent. Dat groendak ligt er nu al bijna 45 jaar. De huidige
bewoners kweken er tomaten. Als vegetatiedaken zo een
voudig aangelegd kunnen worden, waarom zijn ze dan
niet de standaard?”

JIP LOUWE KOOIJMANS IN ACHT VRAGEN
BURGERLIJKE STAAT? LAT-RELATIE MET ILONKA.
KINDEREN? SAMEN HEBBEN WE VIER DOCHTERS. IKZELF BEN DE TROTSE
VADER VAN TWEE DAARVAN (LOÏS VAN 24 EN ROSIE VAN 26 JAAR).
WAT DOE JE ALS JE NIET WERKT? VOGELS KIJKEN, KOKEN MET
VRIENDEN EN MUZIEK MAKEN. IK SPEEL GITAAR EN ZIT AL MIJN HELE LEVEN
IN BANDJES. IK HEB MET MIJN JONGSTE DOCHTER EEN MUZIEKDUO
GEHAD. WE HEBBEN EEN CD GEMAAKT EN VEEL OPGETREDEN MET ONZE
NEDERLANDSTALIGE LUISTERLIEDJES OVER LIEFDE EN OPGROEIEN.
FAVORIETE MUZIEK? BRUCE SPRINGSTEEN.
FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING? REIZEN NAAR LANDEN WAAR
VOGELS ZIJN DIE IK NOG NIET HEB GEZIEN. HET IS EEN UITDAGING OM
DAT DUURZAAM TE DOEN. IK WIL ALLE VOGELS VAN EUROPA GEZIEN
HEBBEN. IK MOET ER NOG 53. DAARNA BEN IK KLAAR, MAAR HET
GENIETEN GAAT DOOR.
FAVORIETE STAD? DE STAD VAN DE TOEKOMST. MET EEN BODEM
WAAR GEEN ONKRUIDWEREND ZAND IN HET WEGDEK IS GESTROOID,
DE GROENE INFRASTRUCTUUR NET ZO VANZELFSPREKEND IS ALS DE
GEWONE INFRASTRUCTUUR EN HET DAK EN DE REST VAN DE GEBOUWSCHIL NATUURINCLUSIEF ZIJN.
FAVORIETE GEBOUW OF ARCHITECT? HET WERK VAN LANDSCHAPS
ARCHITECT MAIKE VAN STIPHOUT. ZIJ GAAT UIT VAN EEN PROGRAMMA
VAN EISEN VAN DE DIEREN, NIET ALLEEN VAN DE MENSEN.
WAAR BEN JE IN JE WERK HET MEEST TROTS OP? DAT WE NATUUR
INCLUSIEF BOUWEN OP DE KAART HEBBEN GEZET. TOEN IK IN 2007 BIJ
DE VOGELBESCHERMING BEGON, WAS DAAR NOG GEEN AANDACHT
VOOR EN NU WORDT ER IN DEN HAAG OVER GEPRAAT. DAAR BEN IK
EEN BELANGRIJKE MOTOR ACHTER GEWEEST.

VOGELS
Louwe Kooijmans is niet alleen waarnemend voorzitter van
het NDP, maar ook Teamhoofd Stad bij de Vogelbescherming
en schrijver van negen boeken over vogels. “Ik ben van kinds
af aan al geïnteresseerd in vogels, maar in eerste instantie
werkte ik niet in die branche. Ik was sociaal-cultureel werker
in Amsterdam. Ik kwam in 2007 bij de Vogelbescherming,
toen de huismus op de rode lijst terechtkwam. Huismussen
hebben hun nestplaats onder dakpannen, dus als je die wilt
helpen kom je op het grensgebied van natuurbescherming
en bouw. De gedachte was tot dan toe dat natuur stopt
bij de grens van de bebouwde kom, maar dat is natuurlijk
onzin.” Een ander verkeerd denkbeeld is dat natuurbe
scherming de bouw vertraagt, legt Louwe Kooijmans uit.
“Zo zwart-wit is het niet: je moet de twee disciplines bij elkaar
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TOTAALPAKKET VOOR DE DAKDEKKER

Ervaar het gemak!
HERTALAN® EPDM Inductie
MAPEPLAN T TPO/FPO kunststof dakbedekkingssystemen met
SMART WHITE zonreflectie en emissietechniek

EXCLUSIEF DISTRIBUTEUR VAN MAPEPLAN T®
✓ Recyclebare duurzaam milieuvriendelijke TPO/FPO kunststof dakbanen voor de
afdichting van vooral platte daken met lichte bouwconstructies en veel lichtdoorlaat
✓ Toepassing op alle ondergronden en in alle dakbedekkingssystemen, zowel voor
nieuwbouw als voor renovatie (in combinatie met na-isolatie subsidie mogelijk)
✓ Uitstekende mechanische eigenschappen en wortelwerend (FLL)
✓ Bestand tegen veroudering, UV-straling en diverse weersinvloeden, met hoge
zonreflectie en grote emissiviteit

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

WECAL: Compleet en objectief in isolatie- & dakbedekkingsmaterialen

Wilt u meer weten: www.hertalan.nl

JURIDISCHE ZAKEN

Burenrecht voor de dakensector:
Lichtinval is géén lichtzinnige zaak

Bij het realiseren van een venster met uitzicht op het erf van
de buren, is het aan te raden om klanten en opdracht
gevers erop te wijzen dat:
1. Het wettelijk verboden is om een venster
met uitzicht op het naburige erf binnen
twee meter van dit erf te plaatsen, tenzij de
buren hiervoor toestemming geven;
2. Het kan gaan om een raam, deur of
balkon, mits het rechtstreeks uitzicht
geeft op het naburige erf;
3. Het is wél mogelijk is om ondoorzichtig glas in een vaststaand venster
(lees: zonder opening) te plaatsen;
4. Afhankelijk van omstandigheden
alsnog sprake kan zijn van onrechtmatige hinder.

De zomertijd is ingegaan en ook het kwik stijgt langzaamaan.
Dat betekent dat het aantal lichturen op een dag toeneemt en het
ook ’s avonds langer licht zal blijven. Hierdoor zullen uw klanten of
die van uw opdrachtgever mogelijk nog net voor de zomer zonnepanelen op hun dak willen laten plaatsen. En de buren van uw klanten
zullen in de avond mogelijk langer in hun tuin willen zitten. Dat roept de

ERFDIENSTBAARHEID
VOOR LICHT EN UITZICHT

vraag op: hoe ervoor te zorgen dat bij bouwen aan het dak voldoende
rekening wordt gehouden met voorkomen van schaduwvorming?
Hierbij enkele tips om aansprakelijkheid te voorkomen.

AANSPRAKELIJKHEID LIGT PRIMAIR
BIJ HOOFDAANNEMER
Bij een bouwopdracht is de opdrachtnemer aansprakelijk
voor fouten in de uitvoering. Daarnaast heeft de opdracht
nemer een waarschuwingsverplichting indien de opdrachtgever een ontwerp neerlegt of eisen stelt die in strijd zijn
met wetgeving, zoals het Bouwbesluit of het burenrecht.
Als een bouwwerk hinder voor de buren veroorzaakt,
kan dat ertoe leiden dat uw opdrachtgever wordt aangesproken, die deze aansprakelijkheid zal doorleggen naar u
als dakdekker. Het is daarom belangrijk om te allen tijde in
overeenstemming te handelen met de geldende wet- en
regelgeving en daaraan te toetsen in concrete situaties om
aansprakelijkheid te voorkomen. Bij dezen enkele aanknopingspunten uit de wet- en regelgeving.

DE MAATSTAF: ONRECHTMATIGE HINDER
Buren procederen niet zelden met elkaar vanwege (gebrek
aan) lichtinval. Het aanbrengen van zonnepanelen, het uitvoeren van werk aan een aangrenzend dak of het bouwen
van een dakkapel kan een inbreuk veroorzaken op het eigendomsrecht van de eigenaren van het naastgelegen erf.
Voorbeelden hiervan zijn schaduwvorming of een inbreuk op
de privacy als gevolg van inkijk. Buren kunnen elkaar in een
dergelijk geval aansprakelijk stellen wegens het veroorzaken
van onrechtmatige hinder.
Hinder is pas onrechtmatig als de gevolgen naar aard te
ernstig, langdurig en/of omvangrijk zijn. Een al bestaande
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situatie zal minder snel kwalificeren als onrechtmatige hinder.
Zo zal iemand die naast een voetbalstadion gaat wonen
zich dus niet zomaar kunnen beklagen over licht- en geluidsoverlast; het stadion stond er al. Ook belangrijk: gaat het
om stedelijk of landelijk gebied? En wat is de afstand tot de
woning van het naastgelegen erf? De vraag of sprake is van
onrechtmatige hinder is vaak vatbaar voor discussie.

LICHTINVAL WEGNEMEN
In een burengeschil lag de vraag voor of schaduw veroorzaakt door zonnepanelen kwalificeert als onrechtmatige
hinder. De zonnepanelen waren zodanig op het dak
geplaatst dat bij de buren in de herfst en winter circa één
meter meer schaduw in de woonkamer ontstond. De rechter
oordeelde dat zonnepanelen “inmiddels een gebruikelijk
deel van de bebouwde omgeving zijn”. Alleen al hierdoor
zullen (de al dan niet hinderlijke effecten van) zonnepanelen
niet snel leiden tot onrechtmatige hinder. Een ander verhaal is
het wegnemen van licht door te dichtbij een venster van de
woning van de buren te bouwen. Voor heggen en heesters is
de aan te houden afstand een halve meter en voor bomen
twee meter. Voor andere bouwwerken moeten de vergunningsvoorwaarden of het bestemmingsplan worden gevolgd.
Bouwt men in overeenstemming met die regelgeving dan
vormt dat een sterke (doch niet doorslaggevende) aanwijzing dat géén sprake is van onrechtmatige hinder. Door de
volgende vragen vooraf te stellen, is het mogelijk om de kans
op aansprakelijkheidstelling achteraf te verminderen:

• Zijn er bouwwerken op het dak die een beperking van
lichtinval tot gevolg kunnen hebben? Wat is de afstand
tot de woning van de buren? Is mogelijk sprake van
schaduwvorming?
• Als de conclusie luidt dat sprake is of kan zijn van
onrechtmatige hinder, dan is het raadzaam om de
opdrachtgever schriftelijk op de risico’s te wijzen voor
wat betreft aansprakelijkheid.
• Is (bijvoorbeeld door een architect) een ontwerp gemaakt?
• Zo ja, kijk tijdens het uitvoeren van de opdracht of de architect bij het maken van het ontwerp getoetst heeft aan de
geldende wet- en regelgeving en zo ja, handel dan zoveel
mogelijk in overeenstemming met het ontwerp.

LICHTINVAL CREËREN
Bij creëren van licht door middel van een dakkapel of lichtkoepel kunnen het eigendomsrecht van de buren en uitkijk
op het perceel van omwonenden een obstakel vormen voor
het realiseren van bouwplannen. Op het punt van uitkijk
moet rekening worden gehouden met de privacy van omwonenden. Dakkapellen kunnen onder bepaalde voorwaarden
vergunningsvrij gebouwd worden. Eén van die voorwaarden
is dat de afstand tussen de dakkapel en de zijkanten van het
dak – waar vaak het dak van de buren begint – een halve
meter bedraagt. Vooral de plaats en grootte van een venster
in combinatie met de afstand tot de woning van de buren
zijn belangrijk.

Een erfdienstbaarheid houdt in
dat de eigenaar van het ene perceel
(het dienend erf) iets moet dulden ten
behoeve van de eigenaar van het andere
perceel (het heersend erf). In de rechtspraak
komt regelmatig aan bod dat buren zich beroepen
op een erfdienstbaarheid voor licht en uitzicht.
Een erfdienstbaarheid voor licht en uitzicht kan een
verplichting inhouden om de bestaande lichtinval of het
bestaande uitzicht ongewijzigd te laten. Het is verstandig
om ofwel A) bij uw opdrachtgever ofwel B) via het kadaster
na te gaan of op het perceel een erfdienstbaarheid rust.
Indien dat het geval is, zal daarmee rekening gehouden
moeten worden bij de uitvoering van de werkzaamheden.

TIPS:
• Controleer of de opdracht (het ontwerp, de eisen) voldoet
aan de wetgeving, de eventuele vergunningsvoorwaarden
en het burenrecht;
• Inventariseer of er op het perceel van de klant een erfdienstbaarheid rust ten behoeve het belendende perceel;
• Verwacht u dat bouwwerken hinder gaan opleveren?
Wijs uw opdrachtgever dan altijd op het risico dat hij hiervoor aansprakelijk gesteld kan worden, zelfs indien
de bouwwerken zijn gerealiseerd binnen de geldende
wet- en regelgeving. ■

Maarten Finkers is Juridisch medewerker Huur en onroerend goed
bij Poelmann van den Broek advocaten. Heeft u vragen?
Neem gerust contact op via m.finkers@pvdb.nl.

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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CHAPEAU
VEBIDAK

Opnieuw erkenning
van branche-RI&E
Ieder (dakbedekkings)bedrijf met medewerkers hoort een arbobeleid te
hebben. Een risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is hiervoor de basis,

Complexe dakdetails
duurzaam afgedicht

inclusief een plan van aanpak. Deze verplichting is sinds 1 januari 1994
vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

Als dakbedekkingsbedrijven met maximaal 25 werknemers
gebruik maken van een erkende branche-RI&E, voldoen
zij daarmee aan hun wettelijke plicht. Bij de toepassing
van zo’n standaardtekst door kleinere ondernemingen geldt
namelijk sinds vele jaren een toetsingsvrijstelling. In onze
sector kan de overgrote meerderheid van de werkgevers
deze vrijstelling benutten.

Op 14 januari jl. heeft het Steunpunt RI&E bevestigd dat
onze geactualiseerde branche-RI&E voldoet aan de sinds
1 april 2011 geldende voorwaarden voor het verkrijgen van
een RI&E-erkenning én aan de nieuwe eis dat virusrisico’s
integraal opgenomen moeten zijn. Virusrisico’s raken poten
tieel aan elk aspect van de RI&E. Met het oog op de actualiteit rond COVID-19 is daar gekozen voor links.
Voordat onze branche-RI&E werd aangeboden voor hernieuwde erkenning, heeft zij uiteraard eerst het fiat gekregen
van partijen bij de CAO BIKUDAK en van een gecertificeerde
arbodeskundige. De geactualiseerde en nu tot 1 januari 2024
erkende branche-RI&E is te raadplegen via www.rie.nl en ook
via www.sbd.nl. ■

Triflex zorgt voor de perfecte afdichting en langdurige bescherming van gebouwen en constructies. Van een
uitstekende bestendigheid tot gegarandeerde kwaliteit, de zekerheden van Triflex beloven het perfecte resultaat.

HET STEUNPUNT RI&E, WAARIN
VERTEGENWOORDIGD SOCIALE
PARTNERS EN HET MINISTERIE
VAN SZW, HEEFT TOT TAAK DE
ACTUALITEIT VAN DE ERKENDE
RI&E-INSTRUMENTEN OP
WWW.RIE.NL VOOR GEBRUIKERS
TE GARANDEREN.

1. Vloeibare samenstelling
voor omsluiting zonder naden
en voegen

2. Volledig getest en goedgekeurd
in de hoogste klasse volgens
EOTA/ETAG 005

3. Hecht op
praktisch iedere
ondergrond

4. Uiterst bestendig tegen
chemicaliën uit lucht en water,
hydrolyse en vliegvuur.

Kijk voor alle 10 zekerheden en meer informatie op www.triflex.nl/10-zekerheden

Triflex BV | Boerendanserdijk 35 | 8024 AE Zwolle | T: +31 (0)38 460 20 50 | info@triflex.nl | www.triflex.nl

Elke drie jaar checkt het Steunpunt RI&E of de erkende
branche-RI&E voor dakbedekkingsbedrijven nog actueel is.
In het Arbobesluit (artikel 2.14B, lid 3 onder D) is vastgelegd
dat zo’n erkenning een looptijd van maximaal drie jaar heeft.
Stilzwijgende verlenging is niet aan de orde. Omdat de bestaande erkenning voor onze branche-RI&E eind 2020 afliep,
moest dus expliciet een verlenging worden aangevraagd.

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

Zorgeloos werken op hoogte.

VITALITEITSMANAGEMENT

De RI&E, 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.cpe.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

0184 499 266

Een goede aanpak voor gezond en veilig werken is belangrijk voor uw medewerkers. Aan de basis hiervan staat de
wettelijk verplichte RI&E. In de RI&E wordt vastgelegd welke
gezondheids- en veiligheidsrisico’s de werkzaamheden
binnen het bedrijf met zich meebrengen. Ook worden deze
risico’s geëvalueerd. Onderzocht wordt hoeveel medewerkers
er bloot worden gesteld aan een risico en hoe lang.
Ook wordt bekeken hoe groot de kans is dat een bepaald
risico zich daadwerkelijk voordoet. Bij de RI&E hoort ook
een plan van aanpak waarin beschreven wordt welke maatregelen genomen worden om de risico’s zo veel mogelijk
tegen te gaan.

SZW controleert of u
een RI&E en PvA heeft
en of deze volledig
zijn. Zijn de RI&E of het
PvA onvolledig, omdat
bijvoorbeeld niet alle
risico’s of maatregelen
hierin opgenomen
zijn? Dan kan de
Inspectie hierop handhaven. Ontbreken de RI&E of het Plan van Aanpak voor uw
bedrijf? Dan kan de Inspectie direct een boete opleggen.
Alhoewel de RI&E wettelijk verplicht is, is deze veel meer
dan alleen maar een papieren tijger. Met regelmaat grijpen
wij bij ons bedrijf in Beugen terug op de RI&E en zorgen wij
ervoor dat onze jaarplannen hierop afgestemd zijn. En om
eerlijk te zeggen, kijken we ernaar uit dat na 3 jaar opnieuw
verplicht getoetst wordt. Dit geeft toch telkens weer nieuwe
inzichten afgestemd op de tijd en regelgeving van dat
moment. Wat niet vergeten mag worden is dat als de
arbeidsomstandigheden binnen het bedrijf veranderen,
dan moet ook de RI&E aangepast worden.
Tip: de RI&E helpt elk bedrijf bij het beheersen van arbeids
risico’s, dus zorg dat deze up to date is.
De RI&E is één van de vele stapjes. En bedenk: vele kleine
stapjes zijn één grote stap op weg naar een mooie duurzame vitale toekomst.

Peter van Houtum

Directeur Gebr. Janssen bv, Beugen

Volgens de Arbowet moet ieder bedrijf een schriftelijke RI&E
en een daarop gebaseerd Plan van Aanpak (PvA) maken.
Dus ook als er weinig werknemers in dienst zijn. De Inspectie

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

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
Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E).

Voor de RI&E kan de werkgever een gecertificeerde kern
deskundige inschakelen. Het is ook mogelijk om de RI&E zelf
op te stellen. Bij een bedrijf met meer dan 25 medewerkers
moet deze dan getoetst worden door een gecertificeerde
deskundige. Bij minder dan 26 medewerkers kan een
werkgever gebruik maken van een erkende branche-RI&E.
Deze hoeft dan niet getoetst te worden.

Dak- en installatietechniek

www.aabo.nl

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.

www.provatherm.nl

www.flowlight.nl
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BEDRIJFSNIEUWS
CHAPEAU

Prelasti Fleece, dè unieke EPDM dakbaan:

•
•
•

SealEco heeft zich de laatste jaren op veel gebieden ontwikkeld.

De Fleece-backing zorgt voor een
sterke en stabiele dakbaan.

Zo is op het gebied van distributie en verkoopstrategie een nieuwe,
duidelijke visie bepaald. Daar waar in het verleden de strategie vooral

Eenvoudige verwerking door de
thermobond lastechnieken.
Mechanisch bevestigd in de overlap
of volledig gekleefd als daksysteem.

We make waterproof ing easy
www.sealeco.com

Nieuwe samenwerking tussen
SealEco en EPDM Products BV

gericht was op groei van de omzet in het algemeen, is er na de overname
SealEco BV
Handelsweg 20
8152 BN Lemelerveld
Tel.: +31 (0)572 371 027
E-mail: info.nl@sealeco.com

een andere strategie mogelijk geworden. SealEco richt zich nu meer en
meer op samenwerking met partners in die markten waar zij actief zijn.
Zo ziet het bedrijf dan ook veel mogelijkheden in de samenwerking met
EPDM Products BV,dat is opgericht door Aart van der Snoek.

EPDM products BV bouwt nu als authorised partner van SealEco een erkend
verwerkerschap van dakdekkers op in
Nederland rondom Prelasti Fleece ST.
EPDM Products BV verzorgt hierbij tevens
de producttrainingen en werkbegeleiding. Kwaliteitsborging op uitgevoerde
daken gebeurt door DGI Raadgevend
ingenieurs en Dakindex raadgevend
adviesbureau daken. Hiermee beoogt
EPDM products BV de kwaliteit van de
uitgevoerde daken op een onafhankelijke wijze te toetsen en te borgen.

Prelasti Fleece, een unieke vliesgecacheerde en thermisch
lasbare EPDM, is een topproduct van SealEco. Het kreeg met
de huidige focus echter niet de aandacht die het nodig
heeft om succesvol te worden in de Nederlandse markt.
Na in contact te zijn gekomen met Aart van der Snoek werd
al snel een samenwerking gevonden rondom dit product.
Aart van der Snoek is geen onbekende in de dakenmarkt:
hij is al tien jaar gespecialiseerd in het geven van (technische)
trainingen, advies en coaching in de bouwsector. In 2020
heeft hij EPDM Products BV opgericht, een specialistische
handelsonderneming voor EPDM.

Prelasti Fleece is uitermate geschikt voor
groendaken, gebruiksdaken en waterretentiedaken, maar ook voor industriële complexen en renovatiedaken.
De Prelasti Fleece heeft vanwege de
rolafmeting van 1.74 x 20 meter beduidend minder naden dan reguliere dakrollen. Het kan worden
aangebracht met alle bekende bevestigingsmethoden en zelfs
in combinatie met warme bitumen in geval van intensieve daken.
De thermobond naadverbindingen zijn bestand tegen langdurig
contact met water en tevens wortelwerend conform de FLL. ■
Voor meer informatie:
www.sealeco.com
www.epdmproducts.nl
Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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INTERNATIONALE DAKEN

Hoofdkantoor van
NVIDIA: een sterk staaltje
van verlichting

245 perfect gekalibreerde driehoekige dakramen in een modulair, golvend dak.

De campus van NVIDIA is de nieuwste aanwinst voor de enorme
hoeveelheid technisch geavanceerde hoofdkantoren in Silicon Valley.
Opdrachtgever NVIDIA, producent van computer hardware en vooral
bekend van grafische kaarten, had een gebouw voor ogen dat samen
werking en innovatie onder de werknemers bevordert. Werknemers die
voorheen verspreid waren over meerdere gebouwen, werden onder
één dak samengebracht.
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INTERNATIONALE DAKEN

Het hoofdkantoor heeft iets weg van een grote tent waarvan
een grote, met zwarte metalen panelen bedekte kern de
structuur in het midden verankert. Een gesegmenteerd
superdak met dakramen en een glazen wand omsluiten
de 46.000 vierkante meters kantoorruimte, die plaats biedt
aan ongeveer 2.500 werknemers. Er is een briefingcentrum
van 2.700 vierkante meter voor leidinggevenden, een restau
rant met 800 zitplaatsen, meer dan 200 conferentiezalen
en telefoonruimten en een ondergrondse parkeergarage
met twee verdiepingen voor in totaal zo’n 1.500 auto’s.
De veelhoekige vorm van het gebouw is symbolisch voor
NVIDIA, omdat het lijkt op de datastructuur die wordt gebruikt
voor rendering, een belangrijk onderdeel van de business
van NVIDIA. Het tentachtige gebouw is ontworpen door
Gensler en opende eind 2017, na een zeven jaren durend
bouwproces, zijn deuren.

VIRTUAL REALITY VOOR EVENREDIG DAGLICHT
In tegenstelling tot een veel geziene trend, waarbij veel
natuurgroen bij hoofdkantoren naar binnen wordt
gehaald, is het bij NVIDIA eigenlijk alleen licht wat
gedoseerd naar binnen wordt gelaten. Facebook heeft
een park op het dak en Apple een bos als binnentuin,
waarmee ze proberen een verbinding met buiten te creëren. De nieuwe thuisbasis van NVIDIA is meer een hightech tent. In plaats van buiten naar binnen te halen,
maakt het ontwerp van Gensler gebruik van een hoog
binnenvolume met 245 perfect gekalibreerde driehoekige
dakramen in een modulair, golvend dak. Dat, in combinatie
met de hoge glazen zijwanden, zou wellicht wel voor
tevéél daglicht zorgen. Die hoeveelheid lichtinval was in
elk geval een belangrijk vraagstuk in het ontwerp van
het gebouw.

Het hart van het gebouw is een centrale structuur in de vorm
van een gedeeltelijke geodetische bol. (Foto: Connie Zhou)

VR
Met behulp van virtual reality software is bekeken wat er met
de lichtinval zou gebeuren als er ook maar één lichtkoepel
verplaatst zou worden. Naast de locatie van de lichtkoepels,
is met dezelfde VR-techniek ook bekeken welke specificaties
van de glasopbouw ideaal waren om perfect diffuus en
zacht zonlicht de ruimte binnen te laten vallen. Op basis
van vele virtuele sessies, waarin men zich door een VR-bril in
het nieuwe gebouw waande, hebben de koepels uiteindelijk
hun plaats gekregen. Het eindresultaat is een gebouw
waarin het daglicht gelijkmatig verspreid wordt over de hele
ruimte en door iedereen gelijkmatig ervaren wordt. Het resultaat toont aan dat het werken met de laatste VR-technieken
mooie resultaten kan opleveren. Gensler gebruikte NVIDIA’s
eigen Iray technologiesoftware om de 3D renderings te
maken, die uiteindelijk het virtual reality beeld konden geven.

EEN DOORSCHIJNENDE SCHIL
De gebouwschil rondom bestaat uit 5.300 vierkante meter
aan hellende vliesgevel en 4.500 vierkante meter aan soffitpanelen. In de hellende glasgevels zitten 3,5 meter brede en
1,2 meter hoge cassettepanelen – met aluminium profielen
aan de twee horizontale randen – ondersteund door een
windveerconstructie van Architecturally Exposed Structural
Steel (AESS). De dubbele beglazing vermindert warmtestijging,
verblinding en schaduwvorming in het gebouw, terwijl er
toch voldoende daglicht binnenvalt voor het comfort van de
gebruiker. Ook de schil heeft bijgedragen aan het realiseren
van comfortabele werkplekken die ontworpen en gebouwd
zijn voor optimaal licht.

DE STRUCTURELE BASIS
Hoofdkantoor NVIDIA in de avondschemering. (Foto: Connie Zhou)
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Het hart van het gebouw is een centrale structuur in de
vorm van een gedeeltelijke geodetische bol (opgebouwd
uit geometrische vormen, in dit geval driehoeken) met een
diameter van 68 meter en een hoogte van 16 meter.

Geen groen, wel mooi gedoseerd licht. (Foto: Jason O’Rear)

Met een gewicht van meer dan 114.000 kilogram is dit de
basis van het gebouw, waarin ook het triangelthema weer
terugkomt in de vorm van grote en kleine driehoeken van
staal en geperforeerd aluminium. De structuur bestaat uit
stalen buizen die in 63 verschillende driehoekige steunframes
zijn gevormd. Deze frames zijn vervolgens bekleed met
5.000 massieve en geperforeerde aluminium panelen.
Het hele systeem steunt op de betonnen bovenbouw door
een seismisch ontworpen montagesysteem dat beweging in
drie richtingen mogelijk maakt. Een innovatief staaltje
vakmanschap waar niks aan het toeval is overgelaten,
wat je ook wel mag verwachten voor een gebouw dat
370 miljoen dollar heeft gekost. ■
• OPGELEVERD 2017DAKEN
• VLOEROPPERVLAK 46.000 M2
• LOCATIE SANTA CLARA, CALIFORNIË
• SOORT GEBOUW KANTOOR
• HOOGTE 21 METER
• KOSTEN 370 MILJOEN DOLLAR
• EIGENAAR NVIDIA
• ARCHITECT GENSLER
• HOOFDAANNEMER DEVCON CONSTRUCTION INC.
Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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DAKENPRAAT

DINSDAG 14 SEPTEMBER

DAG VAN DE
DAKDEKKER

Dakdekker in woord
en beeld:Jan Baltes
Voor welk bedrijf werk je en hoelang al?
Van Doorn Dakspecialist, het oudste dakdekkersbedrijf in
Nederland. Ik ben daar op 29 mei 2000 in dienst getreden.
Op welk werk ben je momenteel actief?
Op verschillende projecten.
Is dat een bijzonder werk of een routineklus?
Elk werk is bijzonder en geen werk is hetzelfde.
Hoe ben je in de dakdekkerswereld terechtgekomen?
Via een kennis.
Heb je voor dit beroep een opleiding gevolgd?
Ja, via Tectum.
Wat bevalt je hierin het meest?
De vrijheid en de verantwoordelijkheid die ik krijg.
En het minst?
Slecht weer.
Waar ben je vooral goed in?
EPDM!
Eerlijk antwoorden: wat vind je van je werkgever?
Kort maar krachtig: goed.
Wat wilde je vroeger worden?
Brandweerman.
Zou je nog eigen bedrijf willen starten?
Wel over nagedacht maar vind mezelf daar met 50 jaar
te oud voor.
Stel je gaat morgen met pensioen en je bent gezond,
wat zou je dan nog willen doen?
Op vakantie en hoop dan te kunnen genieten van
de kleinkinderen.
En wat zou dan de vakantiebestemming zijn?
De Verenigde Staten.
Wie gaan er dan mee?
Mijn vrouw en mijn twee zoons en schoondochters.

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

Wat doe/deed je vooral tijdens de avondklok?
Met heel het gezin gezellig thuis zijn.

Wat zou je tegen een scholier zeggen
als die vraagt wat er zo leuk is aan dakdekken?
Naast vrijheid, dat er in dit beroep altijd werk is en zal blijven.
Wat is het mooiste dak/werk waar je ooit
aan hebt meegewerkt?
Jan Hoek in Utrecht. Dat was een oud dak dat totaal
vernieuwd moest worden. Een bewerkelijke klus met grote
opstanden en lichtstraten.
Waar zou je heen willen als je
met een tijdmachine kon reizen?
Zet mij dan maar terug naar mijn jeugd, 1971 bijvoorbeeld.
Ochtendmens of avondmens?
Ochtendmens.
NAAM JAN BALTES
LEEFTIJD 50 JAAR
WOONPLAATS VELDHOVEN
FAVORIETE MUZIEK TOP 40
FAVORIETE ETEN EN DRINKEN LIEFST ZO HOLLANDS MOGELIJK
GETROUWD JA, OP 27 NOVEMBER 1998
EIGEN HUIS JA
Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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LAAT U
INSPIREREN,
INFORMEREN EN
ADVISEREN
OVER DE
OPLOSSINGEN
VOOR HET
PLATTE DAK

PLATTE DAKEN
PANNENDAKEN
DAKKAPELLEN
LOOD- EN ZINKWERK
EXPERT IN LUXE VILLA’S
EN BOERDERIJEN

Bosstraat 109
6071 PX Swalmen

T. 0475 85 35 64
E. info@wirodakwerken.nl
W. www.wirodakwerken.nl

TE KOOP
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.

Wilt u meer weten over Coninko?

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

Dakdekkersbedrijf
in Zuid-west Holland
P Platdak- zink en leiwerkzaamheden
P Omzet tussen 600.000 en 700.000 euro
P Personeel: 2 personen + ZZP-personeel
P Zoekt opvolging/compagnon op korte termijn
P Gemiddelde werkvoorraad 40.000 tot

80.000 euro
P Werkplaats 200 m2 met groot buitenterrein,
gehuurd
P Opdrachtgevers:
Aannemers/Particulieren/Installateurs
Reacties uitsluitend per email naar jan@lumail.nl

√
√
√
√

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

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

EEN VLAMMEND
BETOOG
VOOR STEENWOL

Al meer dan 25 jaar
een duurzame
samenwerking in
de Benelux.
Dé experts voor EPDM
dak-, gevel- en geotoepassingen

Vraag nu een exemplaar online aan op:
vesp-benelux.com

Vertrouw al bij de planning op de goede brandwerende eigenschappen van ROCKWOOL steenwol.
Kies voor de zekerheid die onze onbrandbare isolatiematerialen u bieden: Euro-brandklasse A1,
smeltpunt > 1.000 °C. Stel uzelf gerust met het gevoel dat u in geval van brand alles hebt gedaan om
personen en materiële zaken te beschermen.
Minimaal 1.000 °C, een verantwoorde keuze!
rockwool.nl

> 1.000 °C

VESP - de Verenigde EPDM Systeem Producenten - vertegenwoordigen meer dan 90% van alle EPDM-leveranciers
in de Benelux. Opgericht in 1995 met als primaire doel voorlichting en promotie van het afdichtingsproduct
EPDM-rubber in de breedste zin van het woord. De groep verwerkt inmiddels jaarlijks een volume van ruim 12 miljoen m2
aan dakbedekking en meer dan 2,5 miljoen m2 aan gevel- en geo afdichtingen. vesp-benelux.com

NIEUWSLIJN

DINSDAG 14 SEPTEMBER

DAG VAN DE
DAKDEKKER

Agenda
DAG VAN DE DAKDEKKER.
Op de tweede dinsdag van september wordt de dakdekker in het zonnetje gezet.
Deelnemen kan via www.dagvandedakdekker.nl. Dit jaar is de dag op 14 september 2021.

DAG VAN DE BOUW
De Dag van de Bouw is een jaarlijkse open dag, waarop bouwlocaties door heel Nederland hun bouwhekken openstellen om mensen
kennis te laten maken met de positieve aspecten en de maatschappelijke betekenis en waarde van de bouw en infra. Hoewel momenteel nog onduidelijk is of en in hoeverre de coronamaatregelen de organisatie van de Dag van de Bouw in 2021 zullen beïnvloeden,
is 25 september 2021 gekozen als voorlopige datum voor dit jaarlijkse evenement, www.debouwmaakthet.nl
SOLAR SOLUTIONS NEDERLAND
Solar Solutions International is de grootste vakbeurs voor zonne-energie in Noordwest-Europa. Solar Solutions International 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. Gelijktijdig vindt ook Duurzaam Verwarmd plaats, de grootste vakbeurs voor duurzame klimaattechnieken van de Benelux. (Onder voorbehoud) 28, 29 en 30 september 2021, Expo Haarlemmermeer.

IKO DAKSYSTEEM MET ULTRA LANGE LEVENSDUUR

CERTIFICERING VEILIGHEIDSLADDER ORANJEDAK

De Nederlandse vestiging van IKO introduceert met IKO® Lifetime een
daksysteem met een ultra lange levensduur. Door de veranderende
marktvraag heeft IKO haar bestaande portfolio van daksystemen opnieuw ingedeeld. De laatste toevoeging aan dat portfolio is IKO® Lifetime.
Dit bewezen daksysteem wordt, net als de andere daksystemen, volledig
in de eigen fabrieken geproduceerd. Het systeem heeft een ultra lange
levensduur, dankzij de premium materialen en de afwerking met de
hoogwaardige IKO carbon toplaag. Deze gewapende dakbaan biedt
duurzaamheid en optimale brandvertragende eigenschappen en heeft
een polyester-glas combinatie inlage. De verwachte levensduur van het
IKO® Lifetime daksysteem is dan ook meer dan 35 jaar. De daksystemen
worden geïnstalleerd door speciaal getrainde en gecertificeerde
IKO-partners, de kwaliteit wordt mede geborgd door een BDA Agrément.
nl.iko.com/lifetime.

Oranjedak is vanaf 2021 gecertificeerd voor de veilig
heidsladder trede 2. Dat betekent dat in de organisatie veiligheidsbewustzijn is gerealiseerd. Doel is om
het veiligheidsbewustzijn en het veilig handelen naar
een hoger niveau te tillen en zo het aantal bedrijfs
ongevallen zo ver mogelijk terug te dringen.
Vanaf 1 januari 2022 nemen opdrachtgevers die de
Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB)
hebben ondertekend, veiligheidsbewustzijn als
verplichting op in aanbestedingen of contracten.
Oranjedak gaat verder met certificering voor trede 3
en verder.

BOUWBEURS 2021
Vooralsnog staan de seinen op groen en
zal de Bouwbeurs 2021 plaatsvinden
van 18 t/m 22 oktober. Locatie: Jaarbeurs, Utrecht.
www.bouwbeurslive.nl.

DAKEN & ZAKEN
Dé dakenvakbeurs van Nederland brengt opdrachtgevers, leveranciers en verwerkers
binnen de dakenbranche bijeen op 11 november 2021 in de Evenementenhal in
Gorinchem. De beurs duurt van 10.00-20.00 uur. Voor catering en (gratis) parkeergelegenheid wordt gezorgd, www.dakenenzaken.nl.

& ZAKEN

DAKEN

SOLAR SOLUTIONS DÜSSELDORF
Op 1 en 2 december 2021 vindt de allereerste editie plaats van Solar Solutions Düsseldorf. Deze beurs is ook interessant voor Nederlandse
bedrijven. Noordrijn-Westfalen is het economisch meest interessante Bondsland. Daarnaast is de eerste generatie Duitse zonnepanelen
nu bijna aan vervanging toe. Op de beurs krijgen installateurs dus een voorproefje van de groeipotentie én van de vervangingsmarkt
die over niet al te lange tijd ook in Nederland gaat ontstaan. De beurs is exclusief gericht op het faciliteren van zakelijke contacten en
het stimuleren van handel. 1 en 2 december 2021, Messe Düsseldorf.
DAK VAN HET JAAR 2021
Alvast reserveren in de agenda: op vrijdag 18 maart 2022 wordt in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee de verkiezing van
Dak van het Jaar 2021 Roofs en SteilDak georganiseerd. Na de bekendmakingen wordt ook de Dakenman- of vrouw van het Jaar 2021
verkozen. Arrangementen in Hotel Zuiderduin zijn nu al te reserveren via www.zuiderduin.nl. Voor meer informatie: www.dakvanhetjaar.nl.

WEBINARS INSTALLATIETRAINING
Esdec organiseert in mei via webinars installatietrainingen Basic en Advanced voor de eigen PV-montagesystemen. Thema’s van de
Basic training zijn: Tips & Tricks bij de montage in de praktijk; ClickFit EVO: Pannendak + Staaldak + Golfplatendak; focus op platte daken
met FlatFix Fusion en FlatFix Wave. Voor wie de Basic installatietraining al gedaan heeft of veel ervaring heeft met de montagesystemen
is er de Advanced training met de thema’s: Wind- en stormbestendigheid; Driven raintest & Windload; Potentiaalvereffening NEN1010.
Deelname is gratis. Data Basic: 11 mei 15.00-16.00 uur, 18 mei 10.00-11.00 uur en 15 juni 15.00-16.00 uur.
Data Advanced: 27 mei 10.00-11.00 uur en 17 juni 14.00-15.00 uur. https://eu.esdec.com/nl/training/
WEBINAR WKB IN DE PRAKTIJK
Hoe voorkom je dat de Wkb straks een buikpijndossier wordt? Ubbink is al volop bezig met pilotprojecten.
Dat doen ze samen met aannemers en installateurs, waar ook de kwaliteitsborger bij betrokken is.
Alle ervaringen die de afgelopen maanden zijn opgedaan worden gedeeld in het webinar ‘Zo werkt de
Wkb in de praktijk’. Een webinar vol tips en tricks en volop gelegenheid om vragen te stellen.
Donderdag 27 mei van 12.30-13.30 uur. Zie www.ubbink.com/evenementen.
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SNELLE MONTAGE
In Freiburg, Duitsland, hebben vier installateurs in tweeënhalve dag het volledige
D-Dome 6 montagesysteem voor een 472 kWp systeem gemonteerd. De montage
ging 50% sneller door het gebruik van dit voorgeassembleerde railsysteem.
De totale installatie van het PV-systeem met 1474 panelen nam slechts
drieënhalve week in beslag. Het systeem voor platte daken kan voor een project
eenvoudig, online en gratis worden gepland in de planningssoftware K2 Base.
Voor meer informatie: www.k2-systems.com.

E-LINE SMEERMIDDELEN VOOR ZWAAR ELEKTRISCH MATERIEEL
Eurol ontwikkelt een lijn smeermiddelen specifiek bedoeld voor zwaar elektrisch
materieel zoals bulldozers, graafmachines, hoogwerkers en shovels. Deze nieuwe
‘Specialty E-line’ van Eurol moet garant staan voor duurzaamheid en meer rendement
en bestaat onder andere uit hydraulische vloeistoffen, smeervetten en koelvloeistoffen.
De smeermiddelen moeten langer meegaan, zuiniger zijn in gebruik en uiteindelijk
resulteren in een langere levensduur van de machine en zijn onderdelen.
Voor meer inrformatie: www.eurol.com.

DAKELEMENT OP MAAT
Zelf zagen van dakelementen zorgt voor veel afval en kost extra mankracht
en kraantijd. Bovendien is het geen makkelijke klus om daken goed luchtdicht te krijgen als het dak een hoek-of kilkeper bevat. Met Unidek PasDak
worden de dakelementen vooraf op maat gezaagd zodat de montage
eenvoudiger wordt en de elementen bij de verwerking naadloos op elkaar
aansluiten. De service is geschikt voor zowel grote als kleine projecten.
Zelfs wanneer er maar één keper in de dakconstructie zit, is Unidek PasDak
al interessant. De dakelementen worden vooraf volledig computergestuurd
exact op maat gezaagd. Voor meer informatie: www.stopmetzagen.nl.
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Vrijdag 18 maart 2022
Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee

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

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

FIRESTONE RESISTA PIR ISOLATIE
PLAT DAK

Op zoek naar hoogwaardige PIR-isolatieplaten voor uw
platdakproject? Firestone RESISTA-isolatie kan gebruikt
worden op mechanisch bevestigde, volledig verlijmde
en geballaste daksystemen (nieuwbouw en renovatie).
Kies voor een langdurige superieure prestatie,
kies Firestone RESISTA.
Voor meer informatie,
surf naar www.firestone-isolatie.nl

VERDEELD DOOR : WWW.MAWIPEX.NL

Sinds 1986 is Brouwers Zink groothandel
van maatwerk in zink, lood en koper. Bij
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

Verantwoord
én goedkoper
verwarmen...

assortiment doorgevoerd waardoor de naam

Brouwers Zink & Dak is ontstaan.
Hiermee zijn wij uw zinkpartner én uw
dakpartner geworden.
• Dakgoten
• Hemelwaterafvoeren
• Zetwerk
• Dakbedekking
• Isolatie
• Gereedschappen

... met infraroodverwarming!
Verwarm elke ruimte energiezuinig en onderhoudsarm op een
duurzame en kostenbesparende manier met warmte die aanvoelt als
de zon. Het enige dat u nodig heeft is een stopcontact!
Infraroodverwarming biedt het ultieme thermische comfort.
De onzichtbare straling verwarmt namelijk heel efficiënt niet de lucht, maar
de objecten in haar omgeving. Een aangename warmte die aanvoelt alsof
u buiten in de zon zit is het resultaat. In stijlvolle verwarmingspanelen voor
binnenshuis of krachtige warmtestralers voor buitenshuis en industrie:
voor elke situatie hebben wij talloze infrarood verwarmingssystemen
beschikbaar.
Infraroodverwarming is in elke ruimte te plaatsen als hoofd- of
bijverwarming. De talloze kleuren en afwerkingen geven oneindige
mogelijkheden voor afstemming op elke ruimte. Door gebruik te maken
van slimme thermostaten of zelfs complete domotica-systemen is het
mogelijk voor elke situatie een optimaal systeem te realiseren. Stijlvol,
verantwoord én goedkoper dan traditionele verwarming!

Binnenkort ook in Eindhoven!
Slakweidestraat 16 · 3630 Maasmechelen (B)
Karveelweg 30 · 6222 NH Maastricht (NL)
Meridiaan 42 · 2801 DA Gouda (NL)
Lange Linden 32
5433 NC Katwijk

T 088-9965680
F 024-6782495

info@aabogreentech.nl
www.aabogreentech.nl

Tel 088 276 8937 | Fax 088 276 8939
verkoop@brouwerszink.nl

www.brouwerszink.nl

VOLGENDE MAAND IN ROOFS

DAK VAN HET JAAR

AAN TAFEL MET…

SPECIAL

The George, Amsterdam

Wilbert Elissen, managing director
Soprema Nederland

Veilig en gezond werken
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IKO®LIFETIME: HET BEWEZEN DAKSYSTEEM
MET EEN ULTRA LANGE LEVENSDUUR
De aanschaf van een nieuw dak is een kwestie van vertrouwen. Vertrouwen in jouw vakmanschap als
IKO partner én vertrouwen in het innovatieve daksysteem IKO® Lifetime. Dit bewezen daksysteem met een
ultra lange levensduur wordt volledig in eigen huis geproduceerd. Het bestaat uitsluitend uit premium
materialen, waaronder een IKO carbon toplaag.
Maximale zekerheid en continuïteit. Generatie op generatie.
De verwachte levensduur van IKO® Lifetime is meer dan 35 jaar! Maximale zekerheid en continuïteit.
Zowel voor de huidige als toekomstige generaties.
Meer weten? Kijk op: nl.iko.com/iko-lifetime

DAKBEDEKKING I VLOEIBARE WATERDICHTING I ISOLATIE

VlakGlasraam
Creëer een lichte en open ruimte met stijlvol daglicht in allerlei
soorten woningen en gebouwen. Het VlakGlasraam is eenvoudig
te monteren, heeft een strak design en hoge isolatiewaarden
door de standaard U-waarde van het glas (1.1 W/m²K) en de
constructie met thermische onderbreking.

LICHTKOEPELS

LICHTPLATEN

LICHTSTRATEN

WWW.VAN-BOVEN.COM

GLAS

