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VOORWOORD

Zingen, voetballen  
en werken op het dak

Niet aangelijnd, zonder randbeveiliging (dat gaat ook niet, 
want anders kan de bal niet naar de overkant). En zo zijn er 
nog eindeloos veel voorbeelden te vinden op het oneindige 
internet. In 99% van de gevallen gaat het goed. Niemand wil 
immers vallen en vrijwel iedereen doet dus voorzichtig.  
Maar veilig is het vaak niet. Federer en Van Persie concen
treren zich op de bal, een cameraman op een mooi shot. 

Professionals die op hoogte werken doen dat veilig, als het 
goed is , zijn zich bewust van gevaar en lopen daardoor 
al minder risico. Alle aspecten van veilig werken worden er 
 tijdens de opleidingen al meegegeven, bedrijven hebben 
hun verantwoordelijkheden, persoonlijke beschermings
middelen zijn tegenwoordig van uitstekende kwaliteit en op 
daken zijn veelal randbeveiliging of aanlijnmogelijkheden 
beschikbaar. Het is alleen aan de gebruiker om alles volgens 
de voorschriften te gebruiken. Uit de update van Tectum 
kunnen we in elk geval vernemen dat de bedrijven hun rol 
wat betreft veiligheid serieus nemen. Cursussen worden zelfs 
in het Pools gegeven (veel animo!). We kunnen stellen dat 
Nederland een relatief veilig land is om op hoogte te werken. 
Daar mogen alle partijen die hierbij samenwerken best trots 
op zijn. Dat is ook een van de manieren om het vak van 
dakdekker aantrekkelijk te houden. Net als de bierdrinkende, 
snacks etende bouwvakker een stereotype uit het verleden 
begint te worden, is de durfal die dat randje zonder beveili
ging wel even meepakt ook niet meer van deze tijd.  
Dat wordt des te belangrijker als steeds meer daken multi
functionele taken toebedeeld krijgen. Groen, water, zonne

panelen, het zijn alle maal redenen om 
vaker het dak op te moeten voor aanleg en 
vooral voor onderhoud.

Rest mij nog u te attenderen op een  
aantal interessante artikelen in de special 
(laat u niet door een paar wetenschappe
lijke termen weerhouden het verhaal over 
krachten bij vallen helemaal te lezen) en op  
de Internationale Kennisdag van 4 juni, 
 onderdeel van de Rotterdamse Dakendagen 
(jawel, die van Van Persie). Benieuwd op 
welk dak Lordi optreedt. 

Tjerk van Duinen

Op het moment dat ik dit schrijf, bereidt een aantal oud
winnaars van het Eurovisie Songfestival zich voor om op te 
treden op het dak van de Maassilo, Hotel New York of op het 
Depot Boijmans Van Beuningen. ‘Rock the Roof’, zoals het 
heet, zet samen met het Songfestival Rotterdam mooi op 
de kaart. Niet dat de havenstad last had van gebrek aan 
 belangstelling, daar hebben de Erasmusbrug, het vernieuwde 
Centraal Station en de Markthal de afgelopen jaren al ruim
schoots voor gezorgd. 

Er zullen ongetwijfeld uitgebreide veiligheidsmaatregelen 
getroffen zijn om de artiesten en camera en geluidsmensen 
te beschermen op de ongebruikelijke podia. Je zult toch 
de potsierlijk uitgedoste zanger van de Finse hardrockband 
Lordi voor de ogen van 200 miljoen televisiekijkers door  
een windvlaag het dak van de Maassilo af zien kukelen.  
Van het Depot van Boijmans weet ik ten minste dat het dak 
volledig omheind is, van de Maassilo en Hotel New York is  
mij dat niet bekend. 

Ik ga ervan uit dat de organisatie dit waterdicht heeft  
geregeld. Dat dit niet vanzelfsprekend is, weet ik van de 
vele foto’s en video’s van leuke momenten en bekende en 
onbekende mensen die iets op een dak doen. Jaren terug 
zagen we Roger Federer en Andre Agassi op het heliplatform 
van een zevensterren hotel in Dubai een potje tennis spelen. 
Vorig jaar stond Robin van Persie nog met baltovenaar 
Touzani tijdens de Rotterdamse Dakendagen op de Lijnbaan 
een balletje te trappen van het ene naar het andere dak. 

IDEAAL BIJ TOEPASSING VAN 
ZONNEPANELEN

GEPATENTEERD

www.isobouw.nl/PowerTop

Dual density plat dak isolatie: 
Hoge isolatie waarden, 
intensief beloopbaar 
DE VOORDELEN:

•  Tijdens montage en onderhoud intensief 
beloopbaar.

•  Veilig belastbaar met installaties en zonnepanelen 
(incl. ballast).

•  Makkelijk schroefbaar.

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

verlegging.

•  1-laagse verlegging = hogere verwerkingssnelheid.

•  Uitstekende milieuscore (Breeam A+).

•  100% recyclebaar (circulair).

PowerTop®
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Aan de Boelelaan op de Amsterdamse Zuidas is nabij de hoek met de  

Beethovenlaan een tweetal luxe appartementsgebouwen ontwikkeld door 

BPD en AM: The George en The Gustav. Waar beide gebouwen uitblinken in 

het bieden van veel buitenruimte voor de bewoners, is het vooral The George 

die met een ongewone vorm en kleurrijke gevels de show steelt. “Ik wilde op 

de Zuidas een gebouw neerzetten dat afwijkt van alle andere”, zegt architect 

Liesbeth van der Pol (DOK Architecten) over de oranjeroze verschijning.  

De noord, oost en westgevels zijn in reliëf gemetseld waarbij de zijgevels naar 

onder toe verbreden en boven de grond net even omhoog krullen. “Als een 

opwaaiende zomerjurk”, verbeeldt Van der Pol. Ook de dakvorm is zacht  

gezegd ongewoon: een holle vorm die plaats biedt aan 184 zonnepanelen. 

“Volgens mij het eerste holle dak in Nederland.”

Opwaaiende zomerjurk met  
veel groen en komvormig dak

The George staat met zijn twaalf woonlagen op het zonnig
ste plekje op de Zuidas. De hele zuidgevel is daarop inge
richt: alle 47 appartementen hebben aan deze zijde royale 
terrassen en balkons met volledig te openen ramen en veel 
plantenbakken, zodat de bewoners optimaal van groen, zon 
en uitzicht kunnen genieten. Het gebouw is bovenin ondiep 
en onder zeer diep en daardoor hebben alle appartementen 
een andere plattegrond. De talloze groenbakken aan de 
zuidgevel maken The George een natuurinclusief gebouw. 
Ook binnenin is groen aanwezig: vanaf de entrees loopt een 
groene zone via de hoge centrale hal en de slingerende trap 
uit in een zonnig gezamenlijk terras. Water voor de groenvoor
zieningen wordt opgevangen op het dak en opgeslagen in 
een grote ondergrondse tank voor de hoofdentree. 

TECHNIEK: DAK
Het komvormig dak bestaat uit drie delen en is gemaakt  
om een PVinstallatie een plek te geven en tegelijk een mooi 
gebouw van een mooie beëindiging aan de bovenzijde 
te voorzien. Daartoe is de zuidwand zo’n vier meter en de 
noordgevel ongeveer acht meter doorgetrokken en zijn beide 
wanden verbonden door gebogen zijwanden.  

JHet Dak van het  aar 2021

Binnen deze komvorm zijn op het met twee lagen bitumen 
afgewerkte platte dak constructies van verzinkt staal gebouwd. 
In overleg met aannemer en constructeur (en in BIM) heeft 
staalbouwer Van der Sluis hiervoor acht HE160 profielen van 
8,5 meter lang in een gebogen vorm laten walsen en deze 

THE GEORGE, AMSTERDAM

Vanuit de hoogte zijn de PV-panelen in het komvormige dak te zien (Foto: Marcel Steinbach)

Voor de aanleg werden twee hoogwerkers op het dak getild.  

(Foto: BLK Projects)
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specifieke stormberekeningen laten maken en daaruit  
kwam Schlëtter als beste naar voren. Voor de afwerking van 
de vele terrassen en balkons heeft BAM Wonen deze afgezet 
met tijdelijke veiligheidshekken. In de prefab betonbalkons 
en betonneuzen zijn speciaal hulsankers gestort om de 
 balusters van de veiligheidshekken aan de prefab beton
randen te kunnen monteren. ■

DUURZAAMHEID 
Met 184 zonnepanelen op een bescheiden dakoppervlak 
draagt het dak flink bij aan de energiehuishouding van  
The George. De dakvorm en de gebogen constructies 
leveren daarin een positieve bijdrage. De planten en bomen 
in de vele groenbakken brengen naast privacy voor de 
bewoners ook een stukje oase in de Zuidas, waar steen sterk 
de overhand heeft. Een hele grote bijdrage aan verbeterde 
luchtkwaliteit en biodiversiteit en verminderde hittestress zal 
het niet opleveren, maar het zijn juist de kleine beetjes die 
het verschil kunnen maken.

SAMENWERKING
De samenwerking voor de bouw van dak en terrassen/balkons 
verliep goed. Aannemer BAM Wonen heeft prima kunnen 
sparren met alle partijen en optredende problemen op 
kunnen lossen. Het project is in BIM uitgewerkt. Details als het 
stormvast krijgen van de PVinstallatie is bijvoorbeeld door  
PVbouwer BLK Projects samen met constructeur en aan
nemer doorgedacht net zolang tot er een veilig systeem in 
beeld was. 

VEILIGHEID
De bouw van The George is volledig volgens een VGMplan 
uitgevoerd. Ook tussen de hoge wanden op het dak is altijd 
aangelijnd gewerkt, een windvlaag kan immers in een klein 
hoekje zitten. Voor de bouw van de staalconstructie en de 
PVinstallatie zijn twee hoogwerkers het dak op gehesen.  
Ondanks de grote hoogte viel het tijdens de meeste montage 
dagen erg mee wat betreft de windbelasting. De zonne
panelen zijn alle gemonteerd op dubbeldikke aluminium 
rails. BLK heeft hiervoor alle potentiële leverancier project 

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

THE GEORGE
PROGRAMMA 47 KOOPWONINGEN, INGEBOUWDE  
PARKEERGARAGE (75 PLAATSEN), GROENE ENTREETUIN

•  OPDRACHTGEVER:  BPD I.S.M. AM
•  ONTWERP: DOK ARCHITECTEN, AMSTERDAM
•  ONTWERP GROENVOORZIENINGEN: BOOM LANDSCAPE, AMSTERDAM
•  ADVISEUR CONSTRUCTIES: GOUDSTIKKER DE VRIES, AMSTERDAM
•  HOOFDAANNEMER: BAM WONEN, BUNNIK 
•  E-INSTALLATIES, PV: BLOM ELEKTROTECHNIEK, WARMENHUIZEN
•  STAALCONSTRUCTIE PV: VAN DER SLUIS CONSTRUCTIE, KAMPEN, 
•  GROENVOORZIENING: VAN DER TOL, AMSTERDAM
•  DAKDEKKER (DAK EN TERRASSEN): PATINA DAKDENKERS, BEVERWIJK
•  VLONDERS TERRASSEN EN BALKONS: WIJMA KAMPEN BV, KAMPEN
•  GROENDAKPAKKET: ZINCO BENELUX BV, AMSTERDAM
•  PLANTENBAKKEN: FURNS STRAATMEUBILAIR, UDEN 
•  BEWATERINGSYSTEEM GROEN: HB WATERTECHNOLOGIE, UTRECHT
•  MONTAGE PV-PANELEN: BLK PROJECTS, AMSTERDAM
•  PV-RAILS (MODULE SUPPORT SOLO XL): SCHLËTTER SOLAR GMHB, KIRCHDORF (D)

gemonteerd op Uvormige portalen die aan het betonnen dak 
zijn verankerd. Tegen de zijwanden zijn gewalste hoekstalen 
gemonteerd. Dit vormt de draagconstructie voor de 54,  
resp. 76 resp. 54 zonnepanelen die op de drie constructies 
zijn bevestigd met een stormvast railsysteem. Met deze holle 
vorm is een compacte PVinstallatie tot stand gebracht die 
op een relatief klein oppervlak en zonder in beeld te komen 
veel (ruim 60 kWp) stroom oplevert voor de bewoners van 
The George. Oorspronkelijk was het idee ook waterberging 
voor de groenvoorziening op het dak te plaatsen, maar dat 
zou voor de onderste woonlagen teveel waterdruk opleveren 
die niet regelbaar zou zijn. Nu wordt regenwater alleen opge
vangen en naar de tank in de tuin geleid voor de bewate
ring van de voortuin en de begane grond.

TECHNIEK: TERRASSEN
Aan buitenruimte geen gebrek voor de bewoners: de terrassen 
annex balkons hebben oppervlakten van 12 m2 tot 69 m2  
en worden omzoomd door groenbakken. Door de vooruitge
schoven vorm zijn de buitenruimten op de onderste vier lagen 
vrijwel helemaal dak (breedplaatvloer). Verder naar boven 
toe worden de terrassen meer balkons en verschuift de con
structie van breedplaatvloer naar prefab beton. Doordat de 
zuidgevel vrijwel helemaal met glas en vouwwanden was 
ontworpen, had de constructeur weinig aangrijpingspunten 
voor het verankeren van de balkon en terrasvloeren.  
Daartoe zijn isokorven toegepast. De terras en balkonvloeren 
zijn waterdicht gemaakt met twee lagen bitumen. Hierop zijn 
verstelbare tegeldragers aangebracht die weer de Azobe 
liggers dragen van de Bilinga vlonder aftimmering.

TECHNIEK: GROEN
De groenvoorzieningen van The George vormen een belang
rijk onderdeel van het totaalontwerp. Groen bestaat uit  
625 strekkende meter plantenbak in de zuidgevel en een  
binnentuin die voor en achtertuin van het gebouw met 

elkaar verbindt. De aanleg is verzorgd door Van der Tol.  
De plantenbakken zijn op prefab neuzen gemonteerd.  
Op de groendaken en in de aluminium plantenbakken 
ligt een drainagelaag met filtervliezen en daarop intensief 
daktuinsubstraat. Dit substraat heeft een hoger humus gehalte 
waardoor vaste planten, heesters en bomen het goed doen.  
In de plantenbakken en op de daktuin is ca. 35 cm substraat 
toegepast en bij de bomen meer. Op de daktuin van de 
tweede verdieping staan twee meerstammige Acer capilipes  
en in de plantenbakken op de balkons meerstammige 
Sorbus intermedia en Amelanchier lamarckii. Omdat de 
plantenbakken maar 40 cm hoog zijn en de bomen wat 
meer substraat nodig hebben, zorgt een extra ring dat er  
10 cm extra substraat in de plantenbakken past. Onderin de  
plantenbakken is een bouwstaalmat aangebracht, waar de  
kluit van de boom is gezet die met drie spanbanden is vast
gezet. Een volautomatisch en op afstand bestuurd en gemo
nitord watergeefsysteem zorgt voor water en voeding voor de 
plantenbakken. In de bakken zitten onder meer vochtsensoren. 
Meerder keren per week worden alle data van het systeem 
uitgelezen en kan op tijd ingegrepen worden. 

ESTHETIEK 
Esthetiek speelt een belangrijke rol bij The George.  
DOK Architecten heeft nadrukkelijk een statement neergezet 
tussen de vele (rechthoekige en kleurloze) nieuwe gebouwen 
op de Zuidas. Dat is zelfs doorgetrokken naar de vorm  
en detaillering van het dak. De komvorm is functioneel  
(meer opbrengst zonneenergie) maar geeft het woongebouw 
ook een dynamische beëindiging aan de bovenzijde.  
De gebogen dakrand is niet afgewerkt met een standaard 
daktrim maar met een mooie strook liggend metselwerk.  
Het vele groen op de terrassen en balkons dat in de zuid
gevel is geïntegreerd is naast een stuk natuurinclusiviteit ook 
van esthetische meerwaarde.

Groen loopt van de voortuin via een hoge binnentuin  

door naar een groen terras op de tweede verdieping.  

(Illustratie: BOOM Landscape)

Groenbakken voor de hele zuidgevel. (Illustratie: BOOM Landscape) >

Een opvallende verschijning aan de Zuidas.



Nu ook in Eindhoven!
Slakweidestraat 16 · 3630 Maasmechelen (B)
Karveelweg 30 · 6222 NH Maastricht (NL)
Hoevenweg 17 – hal 2 – 5652 AW Eindhoven (NL)
Meridiaan 42 · 2801 DA Gouda (NL)

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

www.brouwerszink.nl

Sinds 1986 is Brouwers Zink groothandel 

van maatwerk in zink, lood en koper. 
In 2018 hebben wij een uitbreiding van 

ons assortiment doorgevoerd waardoor de 

naam Brouwers Zink & Dak is ont-

staan. Hiermee zijn wij uw zinkpartner én 

uw dakpartner geworden. Bij ons staan 

service, deskundigheid en kwaliteit centraal. 

Wij leveren in heel Nederland en indien 

nodig binnen 24 uur. Maar uiteraard bent u 

ook van harte welkom in één van onze filialen 

in het land. 

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

CURSUSKALENDER 
JUNI – SEPTEMBER 2021

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

www.bdaopleidingen.eu

BDA Dak- en Gevelopleidingen

Avelingen West 33

4200 AV Gorinchem

Postbus 818

E. info@bdaopleidingen.nl

T. 085 48 71 910

F. 0183 630 630

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

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

Juni

08.06 Kennisdag Blauwe Daken 1 dag
14.06 Ontwerp van Zonnestroomsystemen 3 dagen 

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 + meterkast 3 dagen

Juli - augustus

02.07 PV-installaties aansluiten op de meterkast 1 dag

05.07 Installeren van zonnestroomsystemen + meterkast 3 dagen

23.08 PV-installaties aansluiten op de meterkast 1 dag

24.08 PV-installaties aansluiten op de meterkast 1 dag

27.08 PV-installaties aansluiten op de meterkast 1 dag

September 

02.09 Zonne-energie op huurwoningen 1 dag

06.09 Ontwerp van Zonnestroomsystemen 3 dagen 

08.09 Dakcursus Platte Daken 7 dagen

09.09 Installeren van zonnestroomsystemen  + meterkast 3 dagen

16.09 Bouwkundige montage van zonne-energiesystemen 2 dagen

21.09 Onderhoudsinspecteur Platte daken 4 dagen

23.09 Onderhoud en beheer van platte daken 2 dagen

27.09 Cursus Scope-12 inspecteur 4 dagen
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‘Een vrachtschip komt vast te zitten in het Suezkanaal. De productie van de 

grondstof MDI, waar schuimen van gemaakt worden, ligt in Texas (VS) stil als 

gevolg van een extreme winter. De autoindustrieverkoop heeft een sterke 

periode en koopt extra MDI in. Prijzen van containertransporten uit Azië zijn 

verdriedubbeld.’ Het zijn enkele van vele gebeurtenissen die de afgelopen 

maanden grote druk hebben gezet op de inkoopprijzen van veel van onze 

bouwproducten. Een ontwikkeling met grote gevolgen. 

Grillige markt

jaar nog zelfs prijsverlagingen zijn doorgevoerd, was de aan
vulling ‘Dagprijs’ al weer een tijdje uit de offertes verdwenen, 
tot eind 2020. Inmiddels zijn de prijzen van PIR alweer met 
ruim 40% gestegen.

Deze grillige markt heeft onze 
inkooporganisatie Coninko 
veel beziggehouden. Normaal 
werken wij samen met onze 
vaste producenten met vaste 
jaarafspraken. Een grillige PIR
industrie is nog tot daaraantoe, 
maar nu is kennelijk sprake van 
grondstoffenschaarste over een 
breed front. Nagenoeg elk pro
duct is de afgelopen maanden 
al meerdere malen een keer in 
prijs bijgesteld; de percentages 
vliegen ons om de oren!  
Wellicht ook door onze overvolle  
orderportefeuille staat niet alleen 
de isolatieprijs onder opwaartse 
druk maar ook die van bitumen,  
kunststoffen, aluminium en 
andere metalen EPDM.  

De schaarste tast zo langzamerhand de veiligheid en stabi
liteit van onze – nog steeds zeer stabiele – bouwconjunctuur 
enigszins aan.

STIKSTOF, PSAF, CORONA
Medio 2020 constateerden wij dat ondanks de nu al meer 
dan een jaar durende Covid19 crisis de dakdekkersbranche 
niet bepaald lijdt onder een vermindering van werkzaam
heden. Het waterdichten gaat nog steeds gewoon door.  
Ook de verwachting dat na de Corona tijd wel weer de stik
stof en PFAS discussie zal oplaaien maakt ons nog niet erg 
zenuwachtig. De PFAScrisis is geluwd doordat het Rijk beter 
naar bedrijven is gaan luisteren. Dan verwacht je dat alleen 
stikstof nog roet in het eten kan gooien als wij ingeënt en wel 
ons in het postCorona tijdperk weer gewoon mogen ver
plaatsen via ‘s lands rijkswegen – wat weer tot stagnatie van 
de woningbouw kan leiden. De meesten van ons maken zich 
niet druk omdat de onderhoudsmarkt van daken gewoon 
blijft doorgaan. 

SCHAARSTE
Maar toen kwam de schaarste in beeld. Het lijkt dat we  
weer een nieuwe bedreiging hebben van de bouwsector. 
Waren er al een reeks nieuwbouwprojecten on hold gezet 
vanwege uitgestelde investeringen in met name de utiliteits
sector, nu merken met name de bouwers ook de financiële 
implicaties van de steeds oplopende prijzen en levertijden. 
Vanuit ons netwerk van dakdekkersbedrijven horen wij van 
de alsmaar verminderde beschikbaarheid van gangbare 
producten zoals isolatiematerialen, hout en metaal en van 
dientengevolge stijgende prijzen. Tekorten aan halffabricaten, 
met name elektronica (chips) leiden inmiddels tot schaarste 
aan elektrische gereedschappen.

Het begon afgelopen jaar op dezelfde wijze als in het 
zeer grillige inkoopseizoen van 2017 toen de prijzen van 
met name PIRisolatie enorm onder druk kwamen te staan 
vanwege schaarste van de grondstof MDI. Hierdoor kwam 
tegelijkertijd ook de hele kunststof isolatiemarkt in zwaar weer, 
wat leidde tot extreem lange levertijden en voortdurend  
wijzigende inkoopprijzen. Dat had als direct resultaat kort
stondige paniekreacties binnen de dakdekkersbranche:  
hoe belasten wij deze extreme verhoging door aan de klant 
om de schade voor ons zelf beperkt te kunnen houden? 
Iedere nieuwe offerte werd voorzien van de tekst ‘Dagprijzen 
isolatie’ waardoor de opdrachtgever bewust werd van de 
ongewone situatie. Ruim drie jaar verder, waarbij afgelopen 

ERIK EN DE ANDEREN

Erik Steegman,  

Coninko
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In 2018 zagen wij als gevolg van oververhitting binnen de  
isolatiebranche dat er massaal materialen werden ingekocht. 
Dakdekkers hamsterden grootschalig waardoor er tegelijker
tijd een overschot van PIR ontstond die vrij snel een niet 
geringe prijsdaling tot gevolg had. Voorlopig zien de produ
centen dít keer nog géén licht aan het einde van de tunnel 
en een daling van hun kostprijs. 

Wat zal er gebeuren als wij allemaal zijn gevaccineerd en  
tegelijk een lange vakantie nemen, als dat van Rutte c.s. 
weer mag? Als wij nu eens die ouderwetse bouwvak en 
masse gebruiken, liefst met een weekje extra en tot volledige  
bedrijfssluiting overgaan? Een paar weken voor de  vakantie 
doen we bij de producent de laatste bestellingen van mate
rialen en laten we ze hen ervoor zorgen dat er een buffer
voorraad tijdens onze vakantie komt te staan. Als we dan  
na de vakantie de ene order na de andere annuleren en 
even afwachten, ben ik benieuwd wat er met die enorme 
schaarste gebeurt. Het zou toch heerlijk zijn dat in onze 
welverdiende vakantie een crisis die bij die chemiereus is 
ontstaan in onze dakdekkersbranche wordt beëindigd.  
Het klinkt misschien wat vergezocht, maar eigenzinnig als  
wij zijn willen wij niets liever dan gewoon doorgaan waar  
wij goed in zijn: de vaart erin houden en niet afhankelijk zijn 
van een idioot grillige marktontwikkelingen. ■
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CHAPEAU

DE BOUWTIJD EN HET RISICO VAN PRIJSSTIJGINGEN
Bouwtermijnen lopen sterk uiteen: van enkele weken voor 
een in omvang en complexiteit bescheiden werk tot wel 
tientallen jaren voor omvangrijke werken. Prijsstijgingen die 
zich gedurende de uitvoering van een werk voordoen, kunnen 
daarmee het verschil maken tussen een winstgevend en 
een verlieslatend project. Voor het behoud van een gezonde 
marge moet rekening worden gehouden met dergelijke  
prijsschommelingen en de effecten daarvan op de bedrijfs
resultaten. Daarom worden ‘normale’ prijsschommelingen, 
die zich tijdens de bouw (kunnen en veelal zullen) voordoen, 
al bij aangaan van een aannemingsovereenkomst – aan de  
hand van ervaringscijfers – ingeschat. Dergelijke, ‘normale’ 
prijsschommelingen kunnen ook tot op zekere hoogte 
worden ingeschat. Zeker als het gaat om een overzichtelijke 
bouwperiode zal daarmee dat risico weliswaar niet geheel, 
maar toch goeddeels kunnen worden ondervangen.  
Denk daarbij ook aan de mogelijkheid een aanneemsom te 
indexeren, oftewel periodiek te verhogen of te verlagen met 
een door de overeengekomen indexeringsregeling bepaald 
percentage. Maar ook het opnemen van een risicoregeling, 
zoals dat wel in de GWW gebeurt, waarmee prijsstijgingen 
en prijsdalingen van door partijen overeengekomen onder
delen van het werk periodiek worden verrekend, behoort tot 
de contractuele mogelijkheden om dergelijke risico’s op een 
eerlijke manier te verdisconteren in het contract.

ONVOORZIENE EN KOSTENVERHOGENDE  
OMSTANDIGHEDEN
Maar als de bouwperiode langer is en het moment van 
 contracteren plaatsvindt ver voordat er wordt gebouwd,  

hoe gaat dat dan? Kunnen prijsschommelingen dan goed 
genoeg worden ingeschat of worden verdisconteerd met 
een indexerings of risicoregeling? Helaas is dat niet het geval.  
Niemand beschikt over een glazen bol, laat staan dat 
omstandigheden als het huidige coronavirus, de daarmee 
verband houdende (overheids)maatregelen en de effecten 
op de productie en prijzen van grondstoffen en materialen 
voorzienbaar waren. ‘Abnormale’ risico’s horen niet bij een 
opdrachtnemer thuis, ook niet als dat een aannemer is die 
een vaste aanneemsom is overeengekomen. De wetgever 
heeft het daarom voor een aannemer mogelijk gemaakt 
de rechter te vragen om aanpassing van de aanneemsom 
als die niet langer toereikend is als gevolg van ‘kostenver
hogende omstandigheden’. In het verlengde van deze 
 wettelijke regeling tref je in veel bouwvoorwaarden min of 
meer vergelijkbare bepalingen aan.

Hoe dat in zijn werk gaat wordt door Arno Duijverman van 
Koninklijk Bouwend Nederland in hoofdlijnen toegelicht in de 
‘Aanwijzing: het doorberekenen van bouwkostenstijgingen’. 
Daarin licht hij in hoofdlijnen de wettelijke en contractuele 
mogelijkheden toe. De Aanwijzing is te raadplegen op de 
website van Bouwend Nederland (zoek op bouwkosten
stijgingen). Via de Linkedinpagina van Arno Duijverman kan 
men op de hoogte blijven van meer bouwrelevante onder
werpen en regelgeving. ■

De bouw en daarmee ook de dakensector heeft te maken met grote kosten

stijgingen. Bij lopende bouwcontracten zijn deze extra kosten niet verdiscon

teerd in de aanneemsom. Deze extra kosten drukken in voorkomend geval 

zwaar op het resultaat en kunnen zelfs resulteren in een verliesgevend project, 

aldus Arno Duijverman, beleidsadviseur bouw en aanbestedingsrecht bij 

Koninklijk Bouwend Nederland. Voor wiens rekening komen die prijsstijgingen 

eigenlijk en hoe kun je hiermee in een overeenkomst rekening houden?

Prijsstijgingen  
doorberekenen

WETTELIJKE EN CONTRACTUELE MOGELIJKHEDEN
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  Worteldoorgroeibestendige 
toplaag zonder toevoeging van 
wortelwerende middelen

 Conform de FLL-Richtlijnen

 Warmteweerstand tot 150 °C 

 Bestand tegen de hoogste 
 belastingen 

 Grafiet zwarte leislag

 Afgestemd voor  
Bauder daksystemen 

BauderDIAMANT
Zekerheid en Innovatief.
Een groendak, ja, maar ook aan de juiste toplaag gedacht?
Dan is onze BauderDIAMANT de ideale basis voor groendak systemen. 
De toplaag is innovatief en wortelwerend, op een manier die voorheen nog niet bestond.
BauderDIAMANT sluit zich aan bij onze hoogwaardige worteldoorgroeibestendige  
polymeer-bitumenbanen.

Een unieke wortelwerende toplaag! Wat maakt de BauderDIAMANT zo bijzonder?
Kortom: „Zo hard als een diamant“.  
Diamanten zijn niet alleen een van de meest  
waardevolle edelstenen, maar ook een van de hardste 
ter wereld, de naam zegt het al.  
BauderDIAMANT is zo hard dat geen wortel van het  
groendak zich een weg kan vinden door de toplaag, 
maar toch goed verwerkbaar is.  

Ontwikkeld met een innovatief massaconcept, biedt de 
toplaag een natuurlijke barrière ( conform de  
FLL-richtlijnen) en dat zonder toevoeging van  
wortelwerende middelen.
BauderDIAMANT is aangepast aan de veranderende 
weersomstandigheden en is zelfs bestand tegen de 
hoogste temperaturen.
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Bauder BV Ambachtsweg 4 H 3953 BZ  MAARSBERGEN 
Telefoon: (0343) 437200   info@bauder.nl    www.bauder.nl
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Per 1 mei gaat NiemanKettlitz Gevel en Dakadvies zelfstandig verder.  

Het adviesbureau maakte sinds 2008 deel uit van de Nieman Groep en  

is erkend expert op het gebied van advisering, metingen en scholing,  

specifiek voor gevels en daken. Een interview met directeur Otto Kettlitz  

en adviseur Wilfred Slagter.

Steeds op zoek naar een  
praktisch werkbare oplossing

NIEMAN-KETTLITZ GEVEL- EN DAKADVIES WORDT WEER ZELFSTANDIG

bouwfysica. Er is dus overlap in de activiteiten. In de praktijk 
was het regelmatig lastig te bepalen waar de grens lag en 
wanneer welke expertise moest worden ingeschakeld. Het kon 
dan wel eens gebeuren dat de benodigde expertise wel bij 
NiemanKettlitz aanwezig was, maar het project toch werd 
overgenomen door een andere expert uit de Nieman Groep. 
Daarmee kregen we de eigen expertises en activiteiten naar 
onze mening niet altijd voldoende voor het voetlicht.”

Otto Kettlitz vertelt dat hij langzaamaan is begonnen met  
af te bouwen en iemand te zoeken die op termijn zijn rol kan 
overnemen. Daardoor kwam het onderwerp van de toekomst 
van het gevel en dakadviesbureau op tafel te liggen.  
Uit de gesprekken tussen de beide directies is toen naar voren 
gekomen dat een ‘ontvlechting’ voor beide organisaties  
gunstig kan zijn. Zo kan de binnen de respectievelijke  
organisaties aanwezige expertise optimaal worden benut.  
De samenwerking blijft zoals gezegd intact en op project
niveau blijven beide organisaties naar elkaar doorverwijzen. 

Otto Kettlitz blijft dus in ieder geval de komende jaren volop 
actief voor de organisatie, maar hij zal zich na verloop van 
tijd geleidelijk meer gaan terugtrekken en beperken tot tech
nische vraagstukken. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het 
directiestokje zal worden overgedragen aan Wilfred Slagter.

MIDDELGROOT DAKADVIESBUREAU
Op deze manier ontstaat een middelgroot gevel en  
dakadviesbureau dat zich bezighoudt met alle typen daken 
(plat en hellend) en gevels. De thema’s waar het bureau in  
is gespecialiseerd, betreffen schadeonderzoek, projectbege
leiding, metingen, kwaliteitsborging, scholing, etc. Slagter:  
“We hebben met ons relatief kleine team veel expertise in huis, 
en we werken ook met een kleine, flexibele schil. Het onder
scheidende van ons team is dat het een mix is van theore
tische kennis en kennis van de praktijk. De verdeling tussen 
de ingenieurs en de mensen die ruime ervaring hebben 
opgedaan in de praktijk is ongeveer fiftyfifty.”

“Dat betekent dat we altijd voor een praktisch werkbare 
oplossing gaan”, vult Kettlitz aan. “Je kunt je wel achter de 
regels verschuilen, maar we weten allemaal dat de praktijk 
weerbarstig is. De uitdaging is dan om een kwalitatief goede 
oplossing te vinden, die technisch haalbaar en betaalbaar 
is, met zo min mogelijk afbreuk aan de kwaliteit van het 
bouwwerk of bouwdeel. Hoe vaak zien we niet dat wordt 
gesteld dat een eenmaal uitgevoerd werk volledig moet 
worden gesloopt of gestript omdat het niet aan de regels 
voldoet? Dat zijn grote financiële aderlatingen, die ook op 
elk ander gebied nadelig zijn (denk bijvoorbeeld aan  
continuïteit, klantenrelaties, duurzaamheid, etc.). Vaak zie  
je dat een andere, goede oplossing dan alles helemaal  
opnieuw doen wel degelijk mogelijk is, maar dat adviseurs 
hier de verantwoordelijkheid niet voor durven te dragen.  
Juist bij dit soort complexe vraagstukken bloeien wij op en 
kunnen wij onze meerwaarde bewijzen – méér dan bij de 
grote, seriematige werken.”

De ‘ontvlechting’ is al afgerond. NiemanKettlitz is inmiddels 
verhuisd naar een eigen locatie aan de Computerweg 11  
in Utrecht. Zowel Kettlitz als Slagter geven aan veel zin te  
hebben om de activiteiten zelfstandig uit te voeren.  
“Het zelfstandig opereren geeft vanzelfsprekend meer vrijheid 
en flexibiliteit en we zijn ervan overtuigd dat we daardoor 
beter tot ons recht zullen kunnen komen”, besluit Kettlitz.  
“We hebben geen doelstellingen geformuleerd, maar laten 
onze ontwikkeling door de markt bepalen. Dat we die met 
vertrouwen tegemoet zien, mag duidelijk zijn.” ■

Volgens het persbericht dat namens de Nieman Groep  
werd verstuurd, heeft de toevoeging van Kettlitz Gevel en  
Dakadvies aan de Nieman Groep (in 2008) beide partijen 
veel opgeleverd. “Tegelijkertijd”, aldus het persbericht,  
“zijn beide partijen ook altijd op zoek gebleven naar ‘het 
maximale in de toekomst’. Beide partijen zijn tot de conclusie 
gekomen dat het weer ontvlechten van de verbinding hier
voor de meeste mogelijkheden biedt voor beide partijen.  
Er ontstaat voor beiden nog meer ‘ondernemersvrijheid’  
binnen de eigen bestaande specialismen. De samenwerking 
gaat op projectniveau gewoon door. Wat dat betreft zijn 
er veel onderlinge collegiale contacten gelegd, die in de 
toekomst zullen worden onderhouden.” 

Dit laatste houdt ook in dat bestaande afspraken en relaties 
worden gerespecteerd. Onderdeel van de afspraken is 
bovendien dat het adviesbureau de vertrouwde naam mag 
blijven voeren. Voor de klant zal er in de praktijk dus nauwe
lijks een verandering merkbaar zijn.

OVERLAP
Desgevraagd licht directeur Otto Kettlitz toe dat de werkwijze,  
marktbenadering en bedrijfscultuur van het gevel en dak  
adviesbureau verschilt met die van het bouwfysische advies
bureau. “Daardoor hadden wij een aparte positie binnen 
de groep”, aldus Kettlitz. “We hebben altijd een relatief klein 
team gehad, met steeds ongeveer negen medewerkers.  
Dan werk je anders dan een grote organisatie als de  
Nieman Groep. Daar komt bij dat als je met gevel en 
dakadvies bezig bent, je ook regelmatig te maken hebt met 

Otto Kettlitz Wilfred Slagter

Nieman-Kettlitz is inmiddels verhuisd naar een eigen 

locatie aan de Computerweg 11 in Utrecht

Otto Kettlitz: “Je kunt je wel  
achter de regels verschuilen,  
maar we weten allemaal dat  
de praktijk weerbarstig is.”

Wilfred Slagter: “Het onderschei-
dende van ons team is dat  
het een mix is van theoretische 
kennis en kennis van de praktijk.”
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SNELLERE MONTAGE MET ROVAL-SOLOKRAAL® EN -SOLOTRIM®

Met de Roval-Solokraal® en de Roval-Solotrim® heeft 

Roval Aluminium twee enkelvoudige daktrimmen in het 

assortiment, die voorzien zijn van een speciaal ontwikkelde 

EPDM-afdichtingsband. Hierdoor zijn er geen extra bewerkingen 

nodig om de dakranden te bevestigen, zoals het monteren met 

afdichtingskit. Een snellere montage is het gevolg. 

Tel uit je winst. De Roval-Solokraal® en Solotrim® worden met 

RVS-schroeven en RVS-neopreen afdichtringen rechtstreeks op 

de afgewerkte bitumen of kunststof dakbedekking gemonteerd.

Roval Aluminium 
Roval Aluminium is specialist in de ontwikkeling, 

productie en levering van aluminium bouw-

producten voor daken en gevels. Tot het uitgekiende 

assortiment behoren onder meer aluminium 

dakranden, lekdorpels, muurafdeksystemen, 

balusters, groendakproducten, dakrand- en 

doorvalbeveiliging en privacyschermen. Daarnaast 

biedt Roval Aluminium maatwerk in zetwerk.

Mooi, functioneel en duurzaam.

#Staysafe.

Anderhalve 
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beter!
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√ Producten en systemen voor de gehele bouwschil
√ Ruim 80 jaar ervaring op het gebied van platte daken
√ Bitumineuze- en synthetische systemen
√ Advies en training op maat

EXPERTS IN WATERDICHTING & ISOLATIE
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WILBERT ELISSEN IN ACHT VRAGEN
BURGERLIJKE STAAT? 22 JAAR GEHUWD MET CYNTHIA.

KINDEREN? THIJS (17) EN PIEN (14).

WAT DOE JE ALS JE NIET WERKT? MIJN VROUW EN IK ZIJN FERVENT 
HARDLOPERS, ZO HEBBEN WE ELKAAR OOK ONTMOET. IK BESTEED 
GRAAG TIJD MET MIJN GEZIN EN FAMILIE. MET MIJN ZOON KIJK IK 
GRAAG DE WEDSTRIJDEN VAN AJAX. VERDER HEB IK EEN HECHTE 
VRIENDENKRING, WAARMEE WE HARDLOPEN EN LEKKER ETEN.

FAVORIETE MUZIEK? IN DE AUTO LUISTER IK NAAR RADIO 1 EN 
DRAAI IK GRAAG QMUSIC EN OP VRIJDAG DE ENERGIEKE MUZIEK 
VAN SLAM FM.

FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING? OOSTENRIJK, ZOWEL SKIËN  
IN DE WINTER ALS LANGE TOCHTEN MAKEN IN DE ZOMER MET  
HET GEZIN.

FAVORIETE STAD? IN NEDERLAND: AMSTERDAM, OMDAT HET ZO’N 
DYNAMISCHE STAD IS. INTERNATIONAAL: BARCELONA. EEN VRIEND 
HEEFT ER GEWOOND EN DAARDOOR BEN IK ER VAAK GEWEEST. EEN 
MOOIE STAD VOL LEUKE TAPASBARRETJES.

FAVORIETE GEBOUW OF ARCHITECT? NEMO IN AMSTERDAM, VAN 
RENZO PIANO. DE GROENE MANTEL VIND IK PRACHTIG. HET TERRAS 
IS EEN MOOIE TRIBUNE VOOR DE STAD. IK VIND HET OOK MOOI HOE 
HET GEBOUW IN ZIJN OMGEVING STAAT.

WAAR BEN JE IN JE WERK HET MEEST TROTS OP? DAT IK EEN ROL 
KAN SPELEN BIJ DE ONTWIKKELING VAN MENSEN. BIJ SOPREMA ZIJN 
WE ER STERK IN OM JONGE MENSEN EEN KANS TE GEVEN.

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.

“ Eenwording gaat veel verder 
dan de naam op de gevel”

Er moeten twee bedrijfsculturen samengevoegd worden.  
In beide bedrijfsculturen zit iets waardevols en dat moet je  
koesteren. Er is niets mis mee als het eigene van beide bedrij 
ven blijft bestaan; daarin kan je ook van elkaar leren. 
Soprema is heel ondernemend en expert op het gebied van 
producten voor dakbedekking en isolatie. Royal heeft zijn 
logistieke processen erg goed georganiseerd. Daarin zijn we  
complementair. Als je in IJlst [bij Soprema] binnenkomt, voel 
je dat het een hechte organisatie is, ook doordat alles daar 
op één plek is. Royal is van nature minder een eenheid, omdat 
het niet alleen het distributiecentrum in Wijchen heeft maar 
ook de diverse vestigingen. De vestigingen vallen nu onder 
één verantwoordelijke en heten voortaan Soprema Center. 
Ons doel is om met heel Soprema Nederland één hechte or
ganisatie te worden.” Overigens verdwijnt de naam Royal als 
productnaam niet, benadrukt Elissen: “Royal heeft zijn eigen 
producten en deze blijven ondanks de naamswijziging naar 
Soprema, gewoon bestaan. Royal Bitumen en Royal EPDM 
blijven vertrouwde producten binnen ons assortiment.”

GROEI
Elissen ziet vier gebieden waarop Soprema Nederland groei
ambities heeft. “Ten eerste: de rest van de gebouwschil.  
De internationale Soprema Group bedient de gehele gebouw
schil, maar Soprema Nederland kan daarin nog groeien.  
We zijn nu bezig met isolatieproducten voor de spouw.  
Ons assortiment isolatieproducten neemt toe: we hebben 
een nieuwe XPSfabriek in Tongeren die ook de Nederlandse 
markt bedient en hebben inmiddels een compleet pakket 
op hout gebaseerde isolatiematerialen. Ten tweede kunnen  
we kijken naar onze vestigingen. Hebben we genoeg lande 
lijke dekking? We zijn niet ontevreden over hoe onze geogra
fische invulling is, maar misschien kunnen we nog wat witte 
plekken op de kaart invullen. Ten derde willen we zink meer 
gaan profileren. Dat wordt vooral gerelateerd aan het dak 
maar als gevelbekleding is het sterk in opkomst. En als laat
ste willen we onze customer portal uitbreiden om de klanten 
digitaal te ontzorgen. Ze kunnen digitaal de facturen inzien 
en alles bestellen. De volgende stap gaat zijn: ook de  
voorraad inzien, zodat ze snel zien waar de voorraad ligt.”
In april jongstleden nam Soprema Fons Meeder BV over,  

specialist voor alle dakdekkersgereedschappen en producent 
van dakrandbeveiliging. Elissen: “Binnen Royal hadden we 
Vlutters Tools & Safety, dat de kleine en middelgrote dakdek
ker bedient, terwijl Fons Meeder BV zich juist richt op de grote 
dakdekker. Die twee zijn dus complementair. Vlutters doet 
daarnaast ook keuringen, service en verticaal transport,  
Fons Meeder BV niet, dus met deze overname is daar een 
verkoopmogelijkheid om de werkzaamheden van Vlutters ook 
aan te bieden aan de klanten van Fons Meeder. Ook hier 
gaat het over het ontzorgen van klanten, die zo snel mogelijk 
hun gereedschap en spullen moeten hebben.”

OPLOSSINGEN ZOEKEN
Elissen studeerde bedrijfskunde, al overwoog hij na het VWO  
even de technische kant op te gaan. “Maar nee, ik ben eerder 
een generalist en wilde het bedrijfsleven in.”  
Hij werkte na zijn studie in managementfuncties bij Philips en 
Terberg Control Systems. In 2017 werd hij managing director 
van Royal Roofing Materials BV. “Het werd tijd voor iets nieuws, 
waarbij ik een voorkeur had voor een middelgroot familiebe
drijf. Dit bedrijf is dichtbij de klanten. Wat me ook aanspreekt: 
Soprema is altijd op zoek naar groei, dat past bij mij. Het geeft 
me energie om samen met een team naar een stip op de 
horizon toe te werken.”
Elissen ziet overeenkomsten tussen technologiebedrijven 
en de dakenbranche. “Het interesseert me hoe complexe 
processen werken. In veel opzichten is de dakenbranche niet 
anders dan de wereld van technischeinstallatiebedrijven. 
Het product is anders maar het proces hetzelfde.  
Klanten moeten hun spullen op tijd hebben en die moet jij 
bij elkaar brengen. Wat mij in mijn werk motiveert is om dat 
voor elkaar te krijgen voor de klant en als team daar samen 
plezier in te hebben. Ik vind het mooi om met een team  
oplossingen te zoeken voor vraagstukken van de klant.” ■

Nolanda Klunder

Ruim vijf jaar geleden, in januari 2016, nam Soprema BV 
Royal Roofing Materials over. Per 1 juni dit jaar verdwijnt 
de naam Royal Roofing Materials: de bedrijven vormen nu 
samen Soprema Nederland. Is de samenvoeging daarmee 
voltooid? “Nee, het samengaan is een continu proces  
van naar elkaar toegroeien en elkaar versterken”, zegt  
Wilbert Elissen, managing director van Soprema Nederland. 
“Beide bedrijven waren altijd al gefocust op innovatie en 
kwaliteit. Het belangrijkste is hoe we de klanten door deze 
samenwerking nog beter kunnen bedienen. We hebben nu 
de distributeur in huis, dus zijn altijd dichtbij en kunnen zo 
beter logistiek op maat leveren. Alles om te zorgen voor die 
glimlach op het gezicht van de klant.” 

COMPLEMENTAIRE BEDRIJVEN 
Soprema BV is fabrikant van bitumineuze producten voor  
waterdichting en isolatie; Royal Roofing Materials groothandel 
en distributeur van dak en bouwmaterialen. Door de over
name werden twee complementaire bedrijven één. Elissen: 
“Door de overname kunnen we de logistieke dienstverlening 
breder maken. Een groot voordeel is dat we dichter bij de 
klant zijn. Omdat we nu zelf producent én distributeur zijn, 
maar ook omdat we fysiek dichterbij zijn door de vestigingen 
van Royal Roofing Materials. Een voorbeeld van die verbre
ding is Topservice. Soprema Nederland  gaat deze service, 
om producten tot op het dak te brengen, aanbieden aan 
ons complete klantenbestand. We luisteren naar de klanten 
en willen ze als fabrikant logistiek ontzorgen.”
Speerpunt is niet alleen ontzorging van de klant, maar daarbij 
ook de kwaliteitsbeleving, legt Elissen uit. “Door de overname 
koop je nu producten bij een partij die zelf vaak ook de fabri  
kant van die producten is. De kwaliteit van een product wordt 
bepaald in de fabriek, maar de kwaliteitsbeléving wordt be
paald door het werk van alle Sopremacollega’s. Bij eventuele 
klachten is het heel belangrijk dat de aangesproken partij 
open en alert reageert. Nu wij én leverancier én fabrikant zijn,  
hebben we de gehele kwaliteitsbeleving in eigen hand.”

MEER DAN DE NAAM
Het samengaan is een geleidelijk proces, vertelt Elissen.  
“De eenwording stopt niet met de naam op de gevel.  

AAN TAFEL MET… WILBERT ELISSEN

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl



Dakdekkers scoren met www.bitasco.nl

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

Voor de vestiging Braber Dakmaterialen in Den 
Haag zijn we wegens uitbreiding van ons verkoop-
team op zoek naar een:

COMMERCIËLE VERKOPER
BINNENDIENST
Heb jij ervaring opgedaan aan de verkoopbalie bij 
een technische- of bouwmaterialengroothandel? Of 
heb je juist ervaring opgedaan in de bouw of op dak 
en lijkt werken bij een specialistische groothan-
del voor dakmaterialen een uitdaging? Is verkopen 
en service verlenen aan klanten jou op het lijf 
geschreven? Solliciteer dan op deze functie!

De volledige functieomschrijving en functie eisen 
vindt u op: www.bitasco.nl/vacatures

Wij bieden:
•  Een marktconform salaris met goede secundaire 
 arbeidsvoorwaarden
•  Een afwisselende functie in een enthousiast team 
 bij een dynamische en informele organisatie met 
 uitstekende marktpositie 
• Opleidingen en productgerichte trainingen

Reageren:
Stuur je sollicitatiebrief voorzien van een CV naar: 
Bitasco Trading B.V. t.a.v. dhr. R.H. van Dijk, 
Hekven 5, 4824 AD Breda
of per e-mail naar contact@bitasco.nl

Bestel gewoon vanaf 
het dak!

Actiondak, de online groothandel in:

APP - SBS - EPDM - ONDERLAGEN - RESITRIX - KITTEN - PRIMERS - PARKERS - SCHROEVEN -  
NAGELS - DRUKVERDEELPLAATJES - HEMELWATERAFVOEREN - ISOLATIE - DAKONTLUCHTINGEN 

- DAKRANDAFWERKING - VEILIGHEID - GEREEDSCHAP - KLEDING

ACTIONDAK

WWW.ACTIONDAK.NL

steilDAK is het 
gespecialiseerde vakblad 

voor de hellende  
dakenbranche

Het vakblad stelt zich ten doel op een zo  

breed mogelijke basis vakinformatie te  

verspreiden over alle items m.b.t. het  

hellende dak, zowel op het gebied van  

regelgeving en normering, als de  

technische en praktische invulling hiervan.

Vindt u het als lezer van Roofs  
interessant om steilDAK maandelijks  

gratis te ontvangen?
Mail dan naar info@lumail.nl  

of kijk op www.steildak.nl

steilDAKHET VAKBLAD VOOR 
HELLENDE DAKEN

nr.1- februari 2021 - 6
e jaargang

HET VAKBLAD VOOR 
HELLENDE DAKEN

steilDAKnr.2- april 2021 - 6
e jaargang
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Op vrijdag 4 juni van 9.30 tot 16.30 uur organiseert de Rotterdamse  

Dakendagen voor de zevende keer hun Internationale Kennisdag,  

een driedelig verdiepingsprogramma voor professionals en andere  

dakenthousiastelingen. De voertaal is Engels.

4 juni: Internationale    Kennisdag
ROTTERDAMSE DAKENDAGEN

THEMA: DUURZAME EN GELAAGDE STAD
Dat groen goed is voor steden is bekend, net als het feit  
dat daken kansen bieden op het gebied van groen, water
winning, energieopwekking en maatschappelijke functies. 
Maar hoe we dit vormgeven in een complexe stad waar 
deze vraagstukken deel uitmaken van een bredere context, 
is nog een grote uitdaging. De Kennisdag van dit jaar staat 
in het teken van een internationale kennisuitwisseling over  
dit onderwerp en is gericht op Rotterdam.

9:30 - 12:00 ROOFTOP FARMERS MEET-UP
De Kennisdag begint met de Rooftop Farmers Meetup  
georganiseerd in samenwerking met de DakAkker. Deze bij
eenkomst zal voor het eerst verschillende Europese rooftop
boeren samenbrengen om kennis uit te wisselen en te delen 
met het publiek. We verwelkomen gasten uit onder meer 
Kopenhagen, Oslo, Amsterdam, Antwerpen, Gent, Brussel, 
Parijs, Turijn, Cachan en Cork. Ze opereren als rooftopboeren 
op grote productiedaken, maar ook in kleine gemeenschap
pelijke groentetuinen en elk ander type rooftop-farm.  
De oorspronkelijke rooftopboeren van Brooklyn Grange 
in New York zullen ook virtueel met ons meedoen om hun 
verhaal te vertellen.

Het wordt een inspirerende ochtend met gesprekken en 
lezingen over de verbinding tussen voedsel in de stad  
en de rol van daken in de transitie naar een meer lokaal  
en duurzaam voedselsysteem.

12:30 - 13:30 INTERACTIEVE LUNCH WORKSHOPS
Tussen de middag splitsen we ons op en nemen we  met 
een broodje in de hand  deel aan kleinschalige, informele 
workshops met uiteenlopende rooftoponderwerpen.  
Er zijn workshops die interactief ingaan op onderwerpen 
uit de Rooftop Farmers Meetup. Je kunt er ook voor kiezen 
om workshops te volgen over onderwerpen die ‘s middags 
tijdens de TOP^top aan bod komen, zoals de rol van hout
bouw in de duurzame gelaagde stad.

Ook zijn de kleinschalige, interactieve lunchworkshops dé 
plek om behalve nieuwe kennis op te doen ook nieuwe 
contacten te leggen.

14:00 - 16:30 TOP^ SUMMIT OVER DE DUURZAME 
GELAAGDE STAD
Het middagprogramma bestaat uit de TOP ^summit, georga
niseerd in samenwerking met Architectuurinstituut Rotterdam. 
Na een korte openingstoespraak start een reeks dialogen 
die Rotterdam verbindt met internationale experts op het 
gebied van beleid, stedenbouwkundige strategie, ontwerp 
en eigendom, luchtrechten en architectuurinnovatie.  
Deze experts gaan in op vragen uit hun vakgebied en  
hoe dat betrekking heft op daken en de gelaagde stad.
Gelijktijdig met de dialogen is er een programma met  
korte projectpresentaties van Rotterdam, Nederlandse en 
internationale projecten op en over daken of andere onder
werpen die gerelateerd en inspirerend zijn aan de gelaagde 
duurzame stad.

DAKHELD
Gedurende de dag vindt zoals op elke Kennisdag ook de 
feestelijke uitreiking plaats van de Dakheld voor het beste 
initiatief op het gebied van daken. De prijs wordt dit jaar 
uitgereikt door Rotterdamse wethouder Bas Kurvers van  
Bouwen, wonen en energietransitie gebouwde omgeving.

Informatie: www.rotterdamsedakendagen.nl ■

De Kennisdag heeft een sterke internationale focus en  
bestaat uit de Rooftop Farmers Meetup (i.s.m. met DakAkker)  
in de ochtend, interactieve Lunch Workshops en de TOP^, 
een summit over de duurzame gelaagde stad (i.s.m. Archi
tectuur Instituut Rotterdam AIR) in de namiddag. Dit jaar vindt 
het volledige Kennisdagprogramma online plaats.

De dag wordt deels gepresenteerd vanaf daken en deels 
vanuit de parkeergarage aan het Kruisplein in Rotterdam.  
Dit is de hoofdlocatie van Rotterdam Architectuur Maand, 
waarvoor deze Kennisdag als kickoff evenement dient.

Op www.rotterdamsedakendagen.nl is het volledige pro
gramma te vinden, inclusief sprekers, workshops en tijdschema.  
Tickets kosten € 10, en zijn geldig voor alle programmaonder
delen. De verschillende delen zijn apart te bezoeken,  
al naar gelang de eigen interesses.

Foto: Frans Hanswijk
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Consolidated, Derbigum en Stadgenoot slaan de handen ineen en  

recyclen voor het eerst in Nederland oude dakbanen bij de aanleg van  

een nieuw blauwgroen dak aan het J.F. Berghoefplantsoen in Amsterdam.  

Dit zorgt voor aardolie be sparing en CO2reductie.

Recycling oud dak  
bij aanleg nieuw 
blauw-groen dak

NATIONALE PRIMEUR VOOR AMSTERDAM

Bovendien krijgt het dak een blauwgroene laag. De Duitse 
Architect en Innovator Thomas Rau zei: ‘Om circulair te worden, 
moeten we oefenen in doen wat nodig is’. Dat is precies wat 
we op dit dak doen.”

CO2-NEUTRALE VASTGOEDPORTEFEUILLE
John Veerman, manager planmatig onderhoud van  
Stadgenoot, vult aan. “We dagen onze partners uit om bij  
te dragen aan onze ambitie; een CO2neutrale vastgoed
portefeuille in 2050. Dat vraagt om creatieve, innovatieve  
oplossingen. Naast het isoleren van woningen en het  
opwekken van zonneenergie, halen we woningen van het 
gas af en vergroenen we daken. Ook zijn we bezig met het 
sluiten van kringlopen, plus het gebruik en hergebruik van 
steeds meer natuurlijke materialen. Door circulair aan de 
slag te gaan, kun je heel veel CO2uitstoot besparen en 
andere milieuschade voorkomen.”

VERWIJDEREN & RECYCLEN OUDE DAK
Voor de vervanging van de dakbedekking wordt als eerste 
de grindlaag verwijderd die op het dak ligt. Daarna wordt de  
huidige dakbedekking en isolatie weggehaald. Deze worden 
dan hergebruikt en gerecycled. “Uit het gerecyclede mate
riaal halen wij een nieuwe grondstof: Derbitumen”,  
zegt directeur John Poppelaars van Derbigum Nederland. 
“Dankzij de samenwerking met Stadgenoot en Consolidated 
kunnen we de oude dakbaan terugnemen en deze weer 

verwerken in onze producten. Dit zorgt voor een mooie bespa
ring op de aardolie en levert een CO2reductie op. Zo werken 
we samen aan een beter milieu en een betere toekomst.”

DROGE VOETEN EN EEN BETER MILIEU
Een blauwgroen dak is een dak dat regenwater opvangt. 
Hiervoor worden kunststof kratjes gebruikt. Op deze kratjes 
worden plantjes aangebracht. De planten kunnen weer 
drinken van het regenwater in de kunststof kratjes.  
Voordeel van zo’n dak is dat er bij zware regenval veel  
water op het dak opgevangen kan worden zodat het niet  
allemaal tegelijk in het riool stroomt. Daardoor voorkom je 
dat het riool te zwaar belast wordt en bijvoorbeeld de straten 
vol komen te staan met regenwater. De aanleg van dit 
blauwgroene dak is onderdeel van het Amsterdamse project, 
RESILIO. Stadgenoot is een van de partners in dit project en 
realiseert 2.300 m2 aan blauwgroene daken op sociale huur
woningen in Amsterdam. ■

Bij de aanleg van een nieuw blauwgroen dak bij sociale 
huurwoningen aan het J.F. Berghoefplantsoen in Amsterdam 
gaan dakspecialist Consolidated en leverancier Derbigum  
in samenwerking met woningcorporatie Stadgenoot de 
oude dakbanen recyclen en verwerken tot een nieuwe 
grondstof, Derbitumen. Deze grondstof wordt ingezet bij  

‘ Om circulair te worden,  
moeten we oefenen  
in doen wat nodig is’

nieuwe duurzame en circulaire dakbedekking. Het is voor 
het eerst in Nederland dat dit op deze manier gebeurt.

Glenn Bosman, manager RGS van Consolidated: “Op dit 
dak komen duurzaamheid en circulariteit mooi samen. 
We recyclen en hergebruiken vrijwel het gehele dak. 

Berghoefplantsoen



Special Veilig en 
gezond werken

Praktijkruimte Tectum ingericht met schotten: veilig en gezond werken begint met veilig opleiden.
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Valbeveiligingssystemen op daken moeten het  

mogelijk maken om – voorzien en onvoorzien –  

kortstondig onderhoud veilig uit te voeren.  

Niet meer en niet minder. Er zijn vele soorten,  

uitvoeringen en merken op de markt.  

Aanbieders benadrukken daarbij de enorme  

krachten die de systemen moeten kunnen  

weerstaan en onderstrepen daarmee het  

belang van jaarlijks keuren. Hoe groot zijn die  

krachten nou eigenlijk? Die vallen reuze mee.  

In dit artikel een uiteenzetting.

De echte krachten  
op een valanker

hoogte. Neerkomen in een hoop zand, een bak 
water of zachter materiaal zoals een luchtkussen 
biedt veel meer kans op overleven. De kans van 
overleven hangt namelijk af van de versnelling 
en de richting van de versnelling (G). Bij versnel
len denken we als eerste aan steeds sneller, 
maar ook remmen is een – negatieve – versnel
ling, die net zo veel kracht kost als een positieve. 
Is de remweg heel kort (bijvoorbeeld bij beton) 
dan is de versnelling heel groot en de kans op 
overleven klein. Omgekeerd is de kans op over
leven groot bij een lange remweg (elastiek) en 
daarmee een kleine versnelling. 

KRACHTEN EN VERSNELLINGEN
Versnelling wordt vaak aangegeven met G 
ofwel het aantal malen de versnelling van de 
aardse zwaartekracht (G is van het Engelse  
gravity). Door de zwaartekracht vallen we 
(mogelijk) van het dak. Andere manieren van 
versnellen voel je bijvoorbeeld in een lift of een 
auto. De versnelling in een extreme achtbaan 
is 3,5 tot 6 G, een Formule 1 auto vol in de 
remmen geeft 5G. In de natuurkunde wordt 
gerekend met de versnelling (a) in m/s2.  
De zwaartekracht a =g = 9,81 m/s2 Wanneer je 
van een dak valt, is de valsnelheid na 1 seconde 
al 35 km/uur en de afstand die je dan hebt 
afgelegd al bijna 5 meter. Hoe langer de val 
duurt, hoe sneller het gaat (tot het moment dat 
de luchtweerstand je remt). Hoe zwaarder de 
vallende persoon, hoe meer energie er nodig is 
om te versnellen en ook om te remmen.  
Je gaat dus niet harder als je zwaar bent maar 
er is wel meer kracht voor nodig om je weer tot 
stilstand te brengen. Bij het remmen gaat het 
ook om de afstand die wordt afgelegd,  
want hoe korter de afstand hoe groter de 
kracht die wordt uitgeoefend. Als een vallijn  
een staalkabel is met een rek van 0,5% dan is 
de remweg bij 5 meter 2,5 cm en is de kracht 
die op een 100 kg zwaar lijf wordt uitgeoefend 
100 kilonewton (kN). Dat overleef je niet.

Bij een gezekerde bergbeklimmer met een goed harnas  
en klimlijn vangt het touw de val op. Je kunt dat zelf  
ervaren bij een klimcentrum in de buurt. In het touw zit 
zoveel ‘elastische rek’ dat de val wordt geremd met een 
negatieve G-kracht van 4 á 5 G, hetgeen je lichaam prima 
kan weerstaan. Kijk daarbij even op welke manier berg-
beklimmers zich verankeren aan een rotswand en zie in  
dat kader welke kracht er op het anker wordt uitgeoefend. 
Die kracht is gelijk aan wat je lichaam moet weerstaan.  
Bergbeklimmers werken met touwen die een rek hebben 
van wel 30% waardoor de kracht wordt teruggebracht  
tot in ons voorbeeld 3 kN. Te veel rek in het valsysteem 
maakt dat de valweg langer wordt waardoor een persoon 
eerder de grond kan raken dan dat deze daarvan wordt 
weerhouden. Bij het werken op hoogte moet er daarom 
gewerkt worden met én een vallijn én een valdemper.  
Door de val in hoogte te beperken beperk je ook de  
krachten aanzienlijk en daarom moet de vallijn beperkt 
blijven tot 2,5 m vrije val. 

De richting van versnelling is nog veel meer van invloed of je 
het wel of niet gezond overleeft. Bij verticale versnelling is de 
positie van je hoofd bepalend. Wanneer je met de voeten 
naar beneden valt, en bij het opvangen blijft je hoofd boven 
je voeten, dan stroomt het bloed uit je hoofd naar je voeten. 

Duurt dat te lang dan komt er een moment van te weinig 
zuurstof en volgt een ‘blackout’ omdat je het bewustzijn  
verliest. Bij een val met valuitrusting van het dak is die toe
stand van zeer korte duur en komt dat niet voor. Val je met  
je hoofd naar beneden, dan stuwt het bloed naar je hoofd 
en ontstaat overdruk waardoor in de ogen bloedvaten  
kunnen springen, een ‘redout’ ofwel je ogen staan vol bloed. 

Bij de meeste mensen gebeurt dat al bij 3G. Horizontale  
versnellingen op het lijf zijn veel beter te weerstaan.  
Hoe goed was lange tijd onbekend, tot in 1947 officier van 
de Amerikaanse luchtmacht John Paul Strapp besloot uit  
te zoeken hoe ver de mens kan gaan. Aan de hand van  
zijn onderzoek zijn de harnassen ontwikkeld zoals wij die 
vandaag de dag in verbeterde vorm gebruiken. 

John Paul Strapp kreeg in de tweede wereldoorlog als 
legerarts te maken met piloten die het bewustzijn verloren 
tijdens vluchten en manoeuvres. Hij verdiepte zich in de 
omstandigheden en pleitte na de oorlog voor aanvullend 

Tekst: Ton Berlee, Comforthome BV

Wanneer het over valveiligheidssystemen gaat, wordt al gauw benadrukt 
dat de krachten die op een anker worden uitgeoefend bij de val van  
een persoon enorm zijn. Zo groot zelfs dat constructeurs nodig zijn om  
te berekenen of de dakconstructie het wel aan kan. Op de vraag hoe 
groot die krachten dan zijn, wordt verwezen naar de normen voor anker
voorzieningen. Wie dat doet, ontdekt dat dit nog niet zo eenvoudig is.  
In die normen staat wel aangegeven welke krachten een ankervoor
ziening moet weerstaan, maar nergens staat op basis waarvan.  
Alvorens in te gaan op de normen is het raadzaam om eerst te kijken 
welke kracht een vallend persoon kan ontwikkelen. 

VERSNELLING
Stel, je werkt op een dak en je bent een stevig persoon van laten we  
zeggen 100 kg. Je valt van het dak op een zodanige wijze dat, wanneer  
je over de rand valt niets je tegenhoudt; een vrije val dus. Nu is vallen niet 
zozeer het probleem maar neerkomen, of in het geval van een valveilig
heidssysteem: opvangen! Hoe kun je worden opgevangen op een manier 
zodanig dat je het overleeft? Daar is veel onderzoek naar gedaan. Het is  
duidelijk dat neerkomen op een betonnen plaat dodelijk is, ook bij geringe 

‘ Bij een val zijn de krachten  
die een menselijk lichaam  
aan kan maatgevend’

SPECIAL VEILIG EN GEZOND WERKEN

Klimmen gebeurt met touw dat veel rek heeft.

Een Amerikaanse held John Paul Strapp in zijn raketaangedreven slee. 

(Foto NASA/Science Photo Library)
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onderzoek. Na de oorlog kwam de ontwikkeling van  
straaljagers op gang en al snel bleek de piloot de zwakste  
schakel. Dit maakte dat hij toestemming kreeg om de 
grenzen van wat een persoon kan doorstaan op te zoeken. 
Loopings, luchtdruk, schietstoelen, extreme koude en  
afnemende zuurstof, alles kwam voorbij. In zijn onderzoek 
naar G-krachten gebruikte hij eerst een soort crashtest-
dummie, maar bij gebrek aan referentiemateriaal en sen-
soren (we spreken over de jaren ’50 van de vorige eeuw) 
kwam hij tot de conclusies dat proefpersonen de meest  
betrouwbare indicaties opleverden. Als arts wist hij ook 
welke krachten de proefpersonen zouden ondergaan en  
hij vond dat van niemand gevraagd kon worden deze  
te doorstaan. En dus besloot hij dat alleen hijzelf de proef-
persoon kon zijn.
Kijk even op internet onder zijn naam, zie de ‘high tech’ van 
dat moment en verwonder je over wat hij heeft gepresteerd. 
Ronduit sensationeel is een slee op een rail met raketaan-
drijving waarmee hij binnen vijf seconden naar 740 km/u 
werd gelanceerd om binnen drie secon den weer tot  
stilstand te komen in een waterbak. Hij doorstond in die 
laatste fase de immense kracht van 43G wat ongeveer 
gelijk staat aan met 120 km/h op een muur rijden.  
Tientallen gebroken botten, gebroken ribben, netvlies-
loslating en gesprongen bloedvaten in het oog,  
had John Strapp had het er voor over om te weten te  
komen welke G-krachten een mens aan kan. Voorwaarde 
voor overleven bleek dat de persoon goed vastzat in een 
harnas. Op basis van de bevindingen van Strapp werden 
harnassen, kreukelzones, cabines ontwikkeld. Hij stelde  
de krachten vast die nog veilig zijn te doorstaan en stond 
aan de basis van alles waar we nu mee werken.  
John Paul Strapp is een van de meest onderscheiden 
personen in de VS en beschouwde het introduceren en 
uiteindelijk verplichten van autogordels als zijn grootste 
verdienste. Dat heeft aantoonbaar de meeste levens gered.

PBM
Je moet dus op de juiste wijze opgevangen worden door 
het valbeveiligingssysteem. Als dakdekker heb je een harnas 
gekregen met CE merk, je kent de risico’s van het vak,  
want je bent een vakman. En dus heb je jezelf bij gebrek  
aan collectieve beveiliging gezekerd aan een ankerpunt, 
lijn of rail. Tussen het harnas en de vallijn is een valdemper 
geplaatst en de vallijn is niet langer dan 2,5 meter.  
Al deze middelen zijn voorzien van een CEmerkteken en  
zijn in staat grote krachten te weerstaan.  
Je draagt je eigen goed zittende harnas en je hebt instruc
tie gekregen dus het wordt op de juiste manier gedragen.  
De zwakste schakel ben je zelf, de middelen moeten  
zorgen dat de krachten die als gevolg van een val kunnen 

optreden beperkt worden tot wat het lichaam aankan.  
Alles is genormeerd en op elkaar afgestemd en omdat het 
Persoonlijke Beschermingsmiddelen betreffen worden deze 
jaarlijks gekeurd.

HARNAS, KOPPELINGEN, VALLIJN
De normen waar de PBM naar zijn gecertificeerd sluiten 
ook op elkaar aan. Harnas, sluitingen, valdemper, vallijn, 
ankervoorziening, alles met een eigen norm kan in samen
hang met de andere normen gezien worden. Het Zwitserse 
keuringsinstituut SUVA heeft in het verleden eens in een soort 
van zonnestelsel gevisualiseerd hoe die normen op elkaar 
zijn afgestemd. We laten de ankervoorzieningen nog even 
buiten beschouwing en kijken naar het harnas, de koppe
lingen, de valdemper en de vallijn. 

SUVA’s stelsel van normen.

De valdemper (gecertificeerd naar EN 355) zorgt ervoor dat 
de Gkrachten die je lichaam verantwoord kunnen onder
gaan niet worden overschreden. De norm geeft aan dat een 
valdemper, bij een vastgestelde massa en een vastgestelde 
valhoogte, zodanig moet werken dat geen kracht kan ont
staan van meer dan 6 kN. De kracht die een vallend persoon 
met valuitrusting opwekt is dus lager dan deze bovengrens. 
Het certificeringsinstituut stelt de afmetingen van de val
demper voor en na de test vast. De lengte moet bekend zijn 
zodat een persoon niet op grond valt terwijl de valdemper 
nog in werking is. De sterkte van de overige onderdelen is 
aanzienlijk hoger dan de 6 kN. De valdemper is de bepalen
de factor. Stel dat je valt met je uitrusting, dan onderga je  
gedurende een seconde een kracht van ongeveer 3 a 4 kN 
en zal je daarna blijven hangen met je 100 kg (ca 1 kN. )  
Het is alleen pijnlijk als je harnas niet goed zit, maar dat is 
je verteld bij het aanmeten van je harnas. Ook pijnlijk kan 
het worden als je terugvalt tegen de gevel. De kracht op het 
anker kan niet hoger zijn dan de kracht die je als persoon 
ondergaat. Die kracht op het anker zal zelfs lager zijn,  
want je valt over de rand (weerstand lijn op rand), het anker 
vervormt (energie absorptie) en ook het dak vervormt. 
Daarom wordt bij certificeren ook getest in een stijf frame  
wat nauwelijks tot niet vervormt zonder tussenkomst van 
randen of dergelijke. 

DE NORM VOOR ANKERVOORZIENINGEN OP DAKEN 
De getoonde voorstelling van SUVA is op basis van de 
 Europese richtlijn 89/686/EEG ‘persoonlijke beschermings-
middelen’ waarin de EN 795 nog is opgenomen. Maar die 
norm is sinds 2015 uitgekleed omdat een aantal ankervoor-
zieningen is ondergebracht in een ander zonnestelsel, te 
weten Europese verordening 305/2011 ‘construction work‘. 
Rond EN 795 is heel veel te doen geweest. In 1996  
leek het allemaal nog duidelijk, je had A,B,C,D & E ankers 
die minimale statische en dynamische krachten moesten 
doorstaan. Alleen werden die ankers voor de test op een 
stalen constructie geplaatst, wat niet in overeenstemming  
is met de praktijk. In 2012 verscheen na heel veel gesoebat  
een nieuwe versie, maar het verschil tussen ‘bouwproducten’ 
versus ‘PBM’ bleef en uiteindelijk werd in 2015 de nieuwe  
EN 795;2012 geharmoniseerd. Daarbij konden ankervoor-
zieningen die blijvend op het dak zitten, ofwel de gebouw-
gebonden voorzieningen, niet langer gecertificeerd worden 
naar deze norm. Twistpunt is de overzichtelijke gang van 
zaken rond PBM met een levensduur van enkele jaren 
aan de ene kant, en gebouwvoorzieningen die 40 jaar of 
langer mee moeten gaan aan de andere kant. Gebrek aan 
duidelijkheid of inzicht leidt tot verhogen van de veiligheids-
factoren waarbij de diversiteit aan dakconstructies ook niet 
helpt. Tussendoor werd een nieuwe pre-norm gepresenteerd 
(CEN/TS 16415;2013) met een wat vreemd uitgangspunt: 
meerdere gebruikers voor één ankerpunt. Vreemd omdat in 
het geval meerdere personen op hoogte werken, een col-
lectieve beveiliging meer op zijn plaats is. In die pre-norm 
staan veel zwaardere beproevingen, met als uitgangspunt 
dat aan een en hetzelfde ankerpunt meerdere personen 
moeten kunnen vallen! Voor de gebouw gebonden anker-
voorzieningen is een nieuwe ontwerpnorm gepubliceerd te 
weten prEN 17235;2018. Daarin worden weer nieuwe begrip-
pen geïntroduceerd en, opvallend, zijn de krachten die de 
ankervoorzieningen moeten weerstaan voor het eerst lager 
dan de voorlaatste norm. Dat is mede ingegeven omdat de 
technische commissie weer is gaan kijken naar de feitelijke 
valkrachten. De lagere eisen zijn nu weer onderwerp van 
discussie want druisen tegen het gevoel in van veiligheid 
boven alles.

De krachten die een ankervoorziening volgens de verschil
lende normen moet kunnen weerstaan, bedragen een veel  
voud van de hoogst mogelijke kracht van 6 kN. Omdat er 
gerekend wordt met een veiligheidsfactor (een anker kan 
immers verkeerd geplaatst zijn) moet het afhankelijk van de 
samenstelling volgens de norm 9, 12 of zelfs 18 kN kunnen 
weerstaan. Die krachten zijn dermate hoog dat inderdaad 
aan de bouwconstructie gerekend moet worden of die wel 
in staat is om dat op te vangen. En dan moeten gezien  
de enorme krachten de ankervoorzieningen ook nog eens 
jaarlijks gekeurd worden. Afgezet tegen de krachten die  
een vallend persoon maximaal kan genereren, is het alle
maal wel wat veel veiligheidsfactor. Voor bouwmaterialen  
en –constructies wordt met andere veiligheidsfactoren 

gewerkt. Er zal daarom naar alle waarschijnlijkheid nog lang 
over gediscusseerd worden voor er overeenstemming is over 
een norm voor gebouwgebonden ankervoorzieningen.

Het goede nieuws is dat er nog niemand is overleden  
door falen van harnas, sluitingen, schokdemper of vallijn.  
Ook is nog niemand met ankervoorziening en al naar 
beneden gevallen. Wat ook nog niet is voorgekomen is dat 
meer dan één persoon gevallen is aan dezelfde ankervoor
ziening. Wanneer je met een uitrusting valt, overleef je het. 
Al is het wel zaak dat je snel uit je benarde situatie wordt 
gehaald. Helaas vallen er nog altijd personen omdat ze een 
uitrusting niet gebruiken zoals bedoeld of helemaal geen 
uitrusting gebruiken. Je kan dus stellen dat de focus op hele 
sterke ankervoorzieningen niet leidt tot een veiliger werkplek 
op hoogte. Een goede organisatie als werkzaamheden op 
hoogte worden uitgevoerd met PBM is meer aan te bevelen 
dan een focus op hoe groot de krachten wel niet misschien 
ooit zouden kunnen zijn. ■

(*) Bron Nemo Kennislink; Waarom de specht geen hoofdpijn krijgt; 

Joris Messelink, 8 april 2011

SPECIAL VEILIG EN GEZOND WERKEN
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Het waren drukke dagen in de opleidingscentra 

van TECTUM. Noodgedwongen kon de op 

leider voor de platte dakenbranche van  

december tot maart fysieke lessen niet  

door laten gaan. Toch hebben vanaf  

eind maart ruim 800 dakdekkers een  

(verplichte) eendaagse cursus doorlopen.  

“Een immense klus, zeker in aanmerking  

genomen dat er door Covid in heel kleine  

groepen gewerkt moet worden vanwege de  

anderhalvemetermaatregel.”

Covid-19, vreemde talen 
en volle vakopleidingen

maken. De C1cursus Gezond en veilig werken op het dak, 
de Vakscan en de cursussen BHV en Herhaling BHV, VCA  
en herhaling VCA zijn doorgegaan. Door die keuze zijn de 
vaktechnische trainingen uitgesteld. Het ligt in de bedoeling 
om deze vanaf september a.s. weer te gaan starten.  
Verplichte cursussen en veiligheidstrainingen dus eerst. 
Inhoudelijk is dit – zoals altijd  volledig afgestemd met vak
bonden en werkgevers, in casu met Vebidak, FNV en CNV. 
We hebben gezamenlijk het commitment om vooral op het 
gebied van gezond en veilig werken als sector goed voor de 
dag komen. Voor ons geldt: elk ongeluk is er één teveel en 
daar willen wij zoveel mogelijk en met elkaar wat aan doen. 
We zien dat de sector er goed mee bezig is. Zo is onze cursus 
Preventiemedewerker dak tot de zomer volgeboekt.  
Op verzoek van bedrijven hebben we ook een aantal veilig
heidscursussen in het Pools georganiseerd. Dat doen we 
met een tolk en zo hebben we al veertig Poolse dakdekkers 
over de vloer gehad. Als er vraag naar is, kunnen we dit in 
principe in elke andere taal organiseren.”

DUURZAME INZETBAARHEID
Intussen gaan de inspanningen op het gebied van duurzame 

inzetbaarheid ook gewoon door. Batenburg: “B2transities, 
waar ik ook leiding aan geef, werkt daarin samen met de 
Stichting Bedrijfstakregelingen Dakdekkingsbranche. Doel is 
het voorkomen van uitval van werknemers door dreigende 
arbeidsongeschiktheid door een tijdige overstap te maken 
naar een andere functie, eventueel buiten de eigen branche. 
We voeren daartoe gesprekken over hoe gaat het en wat  
we kunnen verbeteren. Met alle dakdekkers tussen de  
40 en 55 jaar, die een C1cursus doen of deelnemen aan  
de VakScan, voeren we al een gesprek. Inmiddels zijn  
driehonderd gesprekken geweest en ik moet zeggen dat er 
zeer enthousiast op wordt gereageerd. Ook dit past in onze 
sterke imago als het gaat om veilig en gezond werken.”

VERANTWOORDELIJKHEID
Volgens Batenburg staat de sector sowieso goed aange
schreven in de bouwwereld. “Op het gebied van arbeids
omstandigheden zijn gigantische stappen gemaakt.  
Het werk is veel veiliger geworden, dakrollen zijn minder 
zwaar geworden om maar eens een detail te noemen en 
PBM's zijn in kwaliteit sterk verbeterd. Dat moet ook want het 
is gevaarlijk en fysiek werk. Als je dat vanaf je twintigste jaar 

doet, wil je niet op je 55ste versleten zijn. De sector heeft hierin 
een enorme verantwoordelijkheid en die neemt die ook.  
In onze opleidingen wijzen we cursisten er ook op hoe ze 
hun conditie op peil kunnen houden. Het valt me overigens 
op dat ze grosso modo tegenwoordig beter met hun lijf  
bezig zijn. De stereotype rokende en snackende bouwvakker 
is op de terugtocht.”

Doekle Terpstra riep onlangs in zijn hoedanigheid van voor
zitter van Branchevoorzitter Techniek Nederland dat in het 
werven van vrouwen de oplossing lag voor het schreeuwend 
tekort aan technisch personeel. “Van dat tekort heeft onze 
branche vooralsnog geen last. Andere branches hebben 
jaren terug het perspectief op een leuke baan veronacht
zaamd, bijvoorbeeld door het afschaffen van de doorbetaling 
van scholingsdagen tijdens de vakopleiding. Daar plukken 
ze nu de wrange vruchten van. Volg je een beroepsopleiding 
bij ROC Midden Nederland via TECTUM dan word je gewoon 
doorbetaald. Onze vakopleidingen zitten vol: ik heb nu al 
vijftig aanmeldingen voor 130 beschikbare plaatsen. Dat is 
meer dan normaal gesproken in deze tijd van het jaar.  
De bedrijfstak is altijd blijven opleiden en er is momenteel 
voldoende opvolging. Ik zou wel tweehonderd opleidings
plaatsen kunnen vullen omdat er momenteel heel veel werk 
is. In elk geval doen we ons best het vak interessant, leuk, 
veilig en gezond te houden. ■

KarelJan Batenburg, directeur van TECTUM, is duidelijk trots 
op wat er de afgelopen maanden is bereikt. “Alle dakdekkers 
die vallen onder de CAO of werken voor bedrijven die onder 
de CAO vallen, moeten elke drie jaar een herhaalcursus 
volgen. Zeg maar een APK voor veilig en gezond werken op 
het dak. Deze update mogen ze ook doen in de vorm van 
de VakScan. Daarin wordt getest op vaardigheden die in  
de sector minimaal van een dakdekker worden verwacht, 
waaronder het gezond en veilig werken conform de geldende 
regels en afspraken. Als je weet dat er ruim 2700 dakdekkers 
zijn en ongeveer een derde daarvan aan zijn jaarlijkse  
verplichting moet voldoen, hebben we voor de periode 
maart tot juli met de gerealiseerde en geplande 800 scho
lingsdagen bijna 90% van de jaarlijkse verplichting verwerkt. 
Zeker in Coronatijd is dat een immense klus en we zijn  
maar wat trots op dit resultaat.”

GOED BEZIG
De laatste cursus wordt op 28 juni gegeven. Batenburg: 
“Normaal zouden we in april al klaar zijn, maar met groepen 
die in omvang gehalveerd moesten worden, is dat wat later 
geworden. Ook in het aanbod hebben we keuzes moeten 

BIJ DE CURSUSSEN DIE OVER VEILIGHEID EN DUURZAME 
INZETBAARHEID GAAN, KOMEN DEZE ELF ONDERWERPEN 
STEEVAST AAN BOD: 

• ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN, VEILIGHEID EN RISICO’S
• DAKOPGANG OF DAKTOETREDING, VLUCHTWEGEN
• OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN
• BEROEPSRISICO’S, (KWARTS)STOFARM WERKEN
• FYSIEKE BELASTING
• KLIMATOLOGISCHE OMSTANDIGHEDEN
• LMRA (LAATSTE MINUUT RISICOANALYSE)
• DAKRANDBEVEILIGING, PBM
•  OPSLAG (BRANDBARE) MATERIALEN; ORGANISATIE  

OP DE WERKPLEK, WAARONDER OOK TELEFOONGEBRUIK 
OP HET DAK

• GELUID EN GELUIDSOVERLAST: LAWAAI
• ORGANISATIE OP DE WERKPLEK

Karel-Jan Batenburg
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In de COVID discussie is veiligheid een terugkerend  

thema. Maar gaat het wel over veiligheid of gaat  

het over het accepteren van risico? Is het veilig  

als we de regels naleven? Is het veilig met een  

mondmasker op?

Wat is veiligheid?
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een kooi. De waarschijnlijkheid dat deze leeuw ontsnapt  
kun je met elkaar inschatten. Zo kun je elk gevaar op de 
waarschijnlijkheid van optreden inschatten. Na het inschatten 
van de waarschijnlijkheid schat je met elkaar de ernst van 
de schade in. De uitkomst van het combineren van waar
schijnlijkheid en effect noemen we risico.

Bijgaand figuur kan daarbij gebruikt worden. Het is simpel, 
doeltreffend en voor iedereen te begrijpen. Alleen door met 
elkaar te bepalen wat we acceptabel vinden, komen we  
binnen het bedrijf en op de werkplek tot een hoger veilig
heidsniveau waar we allemaal achter kunnen staan. 

Veiligheid is het accepteren van onveiligheid. Met dit figuur 
en een gesprek over die acceptatie kun je maatregelen 
met elkaar bepalen. Door het met elkaar te doen kom je tot 
afspraken. En met die afspraken wordt het veiliger. ■

Het voortdurend en consequent trachten gevaar te voor
komen is ondoenlijk en noemen we een voorzorgmaat
schappij. Gevaren zijn immers onderdeel van de omgeving 
waarin we leven. We hebben ons als mens aangepast aan  
veel gevaren waardoor onveiligheid meestal geen conse
quenties heeft. We zijn ‘bang’ van onveiligheid als het gevaar  
onbekend is en de consequenties onzeker zijn.  
Daartegenover staat de ervaring die ons vertrouwd maakt 
met consequenties, gevaarlijke situaties en gevaren tijdens 
werkzaamheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gevaar 
van het water: om overstromingen te voorkomen, hebben  
we dijken gebouwd en in meer persoonlijke sfeer zorgen we 
dat we van jongs af aan kunnen zwemmen. Net zo is een 
veilige werkomgeving van groot belang. Je hoeft je in zo’n 
omgeving geen zorgen te maken en kunt je geheel wijden 
aan het werk. 

Maar wanneer is het onveilig en wanneer veilig? Veiligheid is 
de mate van onveiligheid die we accepteren. Deze maat is 
gebaseerd op persoonlijke ervaring en gevoelens en die zijn 
voor iedereen anders. Daardoor kun je eindeloos discussiëren 
over veiligheid en maatregelen. Vaak wordt daarbij terug
gevallen op de wet, op regels of gewoonten. Heel vaak hoor 
je dan ook het containerbegrip ‘cultuur’ of halen we ‘gedrag’ 
erbij. Door dat te doen kom je niet tot echte oplossingen.  
Om tot echte oplossingen te komen is een discussie over  
acceptatie van onveiligheid belangrijk.

Maar eerst even de begrippen. ‘Gevaar’ kun je zien als een 
eigenschap van een materiaal, een werkmethode of een 
werkplek. Het gevaar van werken op hoogte is de zwaarte
kracht, het gevaar van het weer is bijvoorbeeld wind,  
het gevaar van water is gebrek aan lucht (verdrinking)  
of stroming, het gevaar van vuur is hitte en verbranding.  
Gevaar is altijd aanwezig maar hoeft zich niet altijd te open
baren. Het gevaar kan beheerst worden zoals een leeuw in 
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Geringe schade  
= 1 Schade = 2 Aanmerkelijke  

schade = 3

Hoogst  
onwaarschijnlijk  

= 1
1 2 3

Waarschijnlijk = 2 2 4 6

Zeer waarschijnlijk  
= 3 3 6 9
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DAKEN&ZAKEN

Deze beurs wordt mede ondersteund door:

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.

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 31 oktober, daarna kost een toegangsticket  15 euro.

Deze beurs wordt mede ondersteund door:
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De zomer is weer in aantocht. Dat betekent voor dakdekkers en andere werk

lieden die buiten aan de slag zijn weer veel kans op werken in de volle zon. 

Dat klinkt aangenaam en dat is voor veel dakdekkers ook iets waar ze  

naar uitkijken. Maar de meesten weten dat daar ook een gevaar in schuilt.  

Op warme dagen en zonder beschutting neemt je lichaam meer warmte  

op dan het afgeeft en dat kan leiden tot hittestress. 

Hittebelasting komt  
veel voor bij dakdekkers

WANNEER LOOP JE DE MEESTE RISÍCO’S?
Je loopt uiteraard risico wanneer je in de volle zon 
werkt De kans op hittestress wordt nog groter als je 
daarnaast ook nog: 
• lichamelijk zwaar werk doet; 
• niet fit bent; 
• in een dichte cabine werkt zonder airco; 
•  in de omgeving werkt van steenachtige materia

len als ondergrond of in de vorm van een muur; 
•  te maken hebt met reflectie door oppervlakten 

zoals glas, metaal of glazuur (pannen); 
•  werkt met warm asfalt, gasbranders, thermoplas 

of lasgereedschap. 

HOE VOORKOM IK HITTESTRESS? 
In principe komt het neer op één ding: houd het 
koel en drink voldoende. Daarbij zijn nog een  
aantal maatregelen te nemen om het koel te hou
den. (Voor alle maatregelen geldt dat de werkgever 
verantwoordelijk is voor het beschikbaar stellen van 
de voorzieningen.) 

Maatregelen tegen hittestress vallen uiteen in  
drie groepen: 
•  Voorkomen dat je lichaam warmte produceert 

of opneemt. Bijvoorbeeld door in de schaduw te 
werken (afschermen/overkappen van de werkplek, 
cabines te voorzien van zonwerend glas en/of 
airconditioning en zwaar werk te vermijden.  
Een andere manier is het verschuiven van werk
tijden en het houden van extra rustpauzes.  
Hierover zijn afspraken te maken.

•  Opgenomen warmte afvoeren door luchtige 
kleding en hoofdbescherming te dragen,  
te zorgen voor extra ventilatie en het gebruiken 
van koelvesten en koelpetten. 

•  Vochtverlies aanvullen door extra veel water  
en/of nietalcoholische dranken te drinken. ■

Hittebelasting komt veel voor bij dakdekkers. Ongeveer de 
helft van de dakdekkers geeft aan last te hebben van hitte.
De kans op hittestress is niet heel groot. Veel hittegolven en 
tropische dagen hebben we niet in Nederland, maar het is 
wel belangrijk dat je weet wat het is en hoe je er mee om 
moet gaan mocht je ermee te maken krijgen. Of hittestress 
optreedt is afhankelijk van veel factoren zoals de tempera
tuur, de luchtvochtigheid, de kleding die je aan hebt en de 
lichamelijke inspanning die je levert. Bij zwaar werk moet je 
lichaam veel warmte kwijt waardoor hittestress eerder kan 
optreden. Ook persoonlijke factoren als leeftijd, lichaams
bouw en fitheid spelen een rol. Het is dus lastig om vooraf 
aan te geven wie te maken krijgt met hittestress. 

HOE HERKEN IK HITTESTRESS 
Je lichaam reageert gelijk op hittestress en doorloopt een 
aantal stadia. 
1.  Je lichaamstemperatuur loopt op en doordat je lichaam 

de warmte kwijt moet ga je behoorlijk zweten en gaat je 
hart sneller kloppen. 

2.  Er gaat minder bloed naar je hersenen waardoor je  
duizelig en/of licht in je hoofd wordt. Als het zweet  
niet kan worden afgevoerd krijg je last van vochtophoping 
(dikke armen en benen). 

3.  Blijft je lichaamstemperatuur toenemen dan treedt hitte
uitputting op waardoor je moe en slap wordt. Je bent 
minder goed in staat je werk te doen, je wordt trager en  
je concentratie neemt af. 

4.  In het uiterste geval kan de hitteberoerte optreden.  
Je krijgt last van een droge en rode huid, spierkrampen, 
misselijkheid en uiteindelijk kun je flauwvallen of bewuste
loos raken. 

SPECIAL VEILIG EN GEZOND WERKEN HERKENNEN EN VOORKOMEN VAN HITTESTRESS

UV-STRALING
WERKEN IN DE ZON, HOE AANGENAAM OOK BETEKENT  
BLOOTSTELLING AAN UVSTRALING. UVSTRALING KAN ZONNE
BRAND, VEROUDERING VAN HUIDCELLEN EN SCHADE AAN  
DE OGEN VEROORZAKEN. OOK KAN HET DE AFWEER VAN 
DE HUID VERMINDEREN. UVSTRALING IS DE BELANGRIJKSTE 
OORZAAK VAN HUIDKANKER. DAAROM IS HET BELANGRIJK DAT 
OP EEN ZONNIGE DAG DE HUID BEDEKT IS MET GOED VENTILE
RENDE KLEDING EN DAT DE BLOTE HUID MEERDERE MALEN OP 
DE DAG WORDT INGESMEERD MET EEN ZONNEBRANDCRÈME 
MET MINIMAAL FACTOR 30.

MET DANK AAN VOLANDIS
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Een BOW-tje
In deze rubriek geeft Theo Wiekeraad zijn mening over 

de dakenbranche en aanverwante onderwerpen.

het laatste waar je op  
zit te wachten. Zit je in  
deze situatie, dan is het  
misschien het moment  
om een BOWtje te intro
duceren.

Een BOWtje? Ja, met een  
BOWtje kun je veilig werken  
weer prikkelend onder de  
aandacht brengen. Geef de  
mensen opdracht om het Bewust Onveilig Werken (of het  
laten bestaan van onveilige situaties) van anderen te foto
graferen en jou te vertellen wat er gaande is. Van anderen 
op de bouw? Ja, want onveilig werken stimuleren we niet  
en eigen personeel corrigeren we direct, toch? Zo zijn we 
geen verraders en kunnen we schaamteloos onveilig  
werken intern melden. Maak het extra leuk door op de  
beste inzending een prijsje te zetten.

Met die inzendingen kunt u als veiligheidscoördinator  
weer aan de slag. U kunt ze weer eens laten zien hoe  
belangrijk de eigen verantwoording is bij het creëren van 
een veilige werkplek. Dat veilig werken een tweede natuur 
moet zijn en niet iets erbij is om even tussendoor te doen.  
Met het BOWtje van de maand kan uw Toolbox weer een 
leerzaam pleziertje worden. 

Werk veilig en blijf gezond! 

Theo Wiekeraad

U herkent het wel, het VCA waar iedereen al jaren mee  
doende is. Van een instrument om de bedrijfscultuur  
te verbeteren is het verworden tot een vast onderdeel  
van het werk, helemaal geïmplementeerd in de bedrijfs
voering en voorspelbaar voor de uitvoerende medewerkers. 
Postertje hier, veiligheidspraatje daar, een toolboxmeeting  
op zijn tijd en een startwerkoverleg bij een nieuwe klus.  
De mannen en vrouwen op de werkvloer kunnen de proce
dures inmiddels dromen. 

Het aantal ongevallen is teruggedrongen en de meldingen 
van onveilige situaties en bijnaongevallen druppelen nog 
maar mondjesmaat binnen. Sterker nog: na een duidelijke 
prikkelende opmerking over het uitblijven van meldingen,  
wil een enkeling in de aansluitende periode maar wat  
melden om niet helemaal zonder nieuws te zitten. Je moet 
toch wat, als veiligheidscoördinator. 

De weg naar succes, in dit geval veilig en gezond werken, 
verloopt met vallen en opstaan. Het maakt niet uit of je top
sport bedrijft of dat je een organisatie moet sturen, overal 
gaat het om Motiveren, Stimuleren en Meten is Weten.  
Er kan nog zoveel getraind worden en input rondgestuurd, 
zonder terugkoppeling is het resultaat onbekend. Immers, 
geen problemen gemeld wil niet zeggen dat er geen  
problemen zijn. 

Er zijn altijd personeelsleden die onveilige situaties niet  
willen melden omdat ze het eng vinden onder het mom  
van: “we zijn geen verraders” en “als ze het willen weten 
komen ze zelf maar kijken”. En laten we eerlijk zijn, het is  
soms ook eng om te melden. Van het eigen eerste KAF  
(Kwaliteitsafwijkingsformulier) dat ik invulde in mijn tijd bij 
Gebr. Kooij, weet ik alleen nog dat ik mij heel bleu voelde  
om het te doen. Is het niet lullig? Wat zal oude Kooij denken 
als hij het te zien krijgt? Niet echt stimulerend om dan een 
KAF op te sturen. Als je dat als projectleider vindt, hoe moet 
een medewerker van de vloer zich dan voelen? Zeker als 
hard werken je sterkste kant is en de Nederlandse schrijftaal 
één van jouw zwakste.

Toch wil en moet je als veiligheidsfunctionaris het personeel 
scherp houden, want Veilig en Gezond Werken is en blijft een 
speerpunt binnen de organisatie. Je moet dan te allen tijde 
het gesprek met de uitvoering blijven houden zonder over
matig in herhaling te treden. Een ikweethetwelmentaliteit is 

SPECIAL VEILIG EN GEZOND WERKEN: THEO TALKS

info@dakned.nl
www.dakned.nl

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

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

Dakned • Rotterdam
Kiotoweg 407
3047 BG Rotterdam
010 2687014

ADVIES EN MATERIAAL OM VEILIG EN GEZOND TE BOUWEN.

Veilig werken op daken is niet altij d een eenvoudige opgave, maar bij  Dakned vinden wij  het net zo 
belangrij k als jij . Daarom hebben wij  een breed inzetbaar assortiment aan producten. Dit assortiment 
bestaat uit o.a. diverse soorten ankerpunten, ladderborgingspunten, signaleringsborden en Persoonlij ke 
Bescherming Middelen. Samen met onze partners Daksafe en Kedge Safety Systems zorgen wij  dat jij  de 
juiste materialen op de juiste manier toepast. Zo creëren we samen een veilige werkomgeving op het dak.
Benieuwd wat we voor elkaar kunnen betekenen? We horen graag van je.  

VEILIG WERKEN,
DAAR KUN JE 
OP BOUWEN



www.daksafe.nl

Unieke oplossing KS1 systeem!

Door het toepassen van onze verhogers heeft Daksafe een 
systeem ontwikkeld dat in vele gevallen een oplossing kan 
bieden voor groendaken, PV-panelen, luchtkanalen en andere  
obstakels.  Op deze manier kan het gehele dak veilig betreden 
worden en is men continue aangelijnd om de werkzaamheden 
veilig uit te voeren.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. 

Wij zijn verhuisd!

Edisonweg 11 
3404 LA IJsselstein 
info@daksafe.nl  
Tel:  030 - 800 29 99 
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De laatste tijd is er nogal wat discussie geweest over het werken vanuit werk

bakken en vanaf werkplatforms. Deze discussie is ontstaan naar aanleiding 

van het saneren van nietmensdragende daken. In dit artikel wordt de vraag 

geopperd of en waarom men überhaupt nog een werkbak zou gebruiken.

Integrale aanpak bij 
dakrenovaties is veiliger

SPECIAL VEILIG EN GEZOND WERKEN

In dit geval beperken we ons tot de situatie waarin oude 
dakbeplating wordt vervangen door een nieuw,  
nietmensdragend dak, eventueel met een PVsysteem.

Het verwijderen van het oude dak is geen eenvoudige klus. 
Dit geldt overigens ook voor het aanbrengen van een nieuw 
dak. Bij beide is sprake van dezelfde gevaren. De werkzaam
heden vragen om een zorgvuldige voorbereiding en goed 
overleg met de gebruiker en eigenaar van het bouwwerk. 
Bij het voorbereiden van het werk ligt het voor de hand als 
startmoment de situatie ‘het gebouw zoals het erbij staat’  
te kiezen. Als eindmoment kiezen we het moment ‘ingebruik
name van het bouwwerk’. Door niet deze grenzen, maar 
andere projectgrenzen te kiezen krijg je een fragmentarisch 
beeld waarbij niet in kaart wordt gebracht wat de gevaren 
zijn in het totale proces.

FRAGMENTARISCH WERKEN
Helaas wordt in de praktijk vaak fragmentarisch gewerkt. 
Slopen en bouwen worden deelprocessen en leiden tot een 
fragmentarische aanpak. Vaak zijn ook deze fragmenten 
weer opgedeeld in disciplines. Dit belemmert een geïnte
greerde aanpak en een geïntegreerd procesverloop.  
Diverse onderzoeken van de Onderzoeksraad voor Veiligheid 
(OVV) laten zien dat juist deze fragmentarische aanpak 
vaak een oorzaak is van ongevallen. Steeds weer beveelt de 
OVV integratie, coördinatie en overleg aan om zo tot minder 
ongevallen te komen.

Volgens de OVV is er in de bouw een groot gebrek aan  
integratie van processen, afstemming en coördinatie. 
Daardoor laten (deel)aannemers zich bij het bepalen van 
werkmethoden en inzet van arbeidsmiddelen veelal alleen 
leiden door wat er door hun gedaan moet worden en bij 
hun bekend en beschikbaar is. Een weloverwogen keuze 
voor het meest geschikte arbeidsmiddel zoals gevraagd 
wordt in artikel 7.3 van het Arbeidsomstandighedenbesluit 
wordt daardoor vergeten of is zelfs onmogelijk. 

ALLES VAN BUITENAF
Bij de fragmentarische opzet van een project wordt er te  
gemakkelijk vanuit gegaan dat er niet in het gebouw 
gewerkt kan worden en dat het gebouw niet kan worden 
leeggeruimd. Alles gebeurt van buitenaf. Dat begint bij de 
demontage: men moet, hangend over de leuning van een 
werkbak, de bevestigingen losdraaien of wegslijpen.  
Dan volgt, weer hangend over de leuning van de werkbak, 
het van hun plek wegnemen van de platen. Werknemers 
staan daarbij in een ergonomisch onmogelijke werkhouding, 
die grotere vermoeidheid geeft en een grote kans heeft dat 
platen breken. Daarna volgt het afvoeren van de afgenomen  
beplating, een logistiek proces dat in de regel veel hijsbewe
gingen vergt. Gaat het om een asbesthoudende beplating, 
dan kan de onderliggende constructie en/of inhoud van het 
gebouw ‘besmet’ raken met asbest vezels. Deze vezels zullen 
na het verwijderen van het dak ook opgeruimd moeten 
worden. Dat betekent de onderliggende constructie demon
teren en/of alle in het gebouw opgeslagen materiaal en 
materieel verplaatsen en schoonmaken.

Het werken vanuit een hoogwerker die een werkplatform 
heeft met wegklapbaar front is iets minder belastend  
voor de werkhouding, maar nog steeds verre van ideaal.  
De overige problemen blijven identiek. 

Deels kan het werken vanuit een werkbak vervangen worden 
door het werken vanaf werkvlonders die op het dak en op 
de constructie worden gelegd. Er zijn leveranciers van alu
minium klimmaterieel die geschikte loopvlonders leveren.  
Dit voorkomt de inzet van gevaarverhogende arbeidsmidde
len. Het verwijderen van asbest uit de onderliggende ruimten 
na het verwijderen van de platen blijft uiteraard noodzakelijk. 

Na het verwijderen van het dak en het saneren van de 
 onder het dak gelegen ruimten dient men een nieuw dak 
aan te leggen. Hiervoor bestaan net zomin als voor het 

 verwijderen beproefde, simpele en inherent veilige methoden. 
Dit zal op dezelfde manier moeten gebeuren als het demon
teren. De werknemer zal dan weer in een uitzonderingspositie 
werken vanuit een werkbak of aangelijnd vanaf een bordes 
of werkplatform. 

ZO KAN HET OOK
Een alternatief voor de hierboven beschreven gefragmen
teerde aanpak is de multifacetaanpak. Deze vereist overleg 
tussen de uitvoerende partijen en mogelijk ook een andere 
taakverdeling tussen de verschillende betrokken partijen.  
De aanpak begint met de volledige ontruiming van de 
ruimten onder het dak. Is er sprake van asbest, dan wordt 
hiermee besmetting met asbestvezels voorkomen.  
Vervolgens legt men in de lege ruimten onder het dak een 
verhoogde vloer aan (bijvoorbeeld een (rol)steiger).  
Bij ongelijke vloeren is mogelijk een vaste steiger nodig.  
De (rol)steiger dient zowel voor de demontage van het oude  
dak als voor de montage van het nieuwe dak en zorgt ervoor  
dat beide fasen in een ergonomisch verantwoorde houding 
en vanaf een veilige werkplek uitvoerbaar zijn. Een coördine
rende partij is verantwoordelijk voor de steigers. Dat kan een 
coördinerend aannemer zijn. Gaat het om nevenaannemer 
die direct voor de gebruiker of eigenaar van het pand werken, 
dan ligt het voor de hand dat de eigenaar de steiger laat 
bouwen en beschikbaar stelt. 
Deze integrale benadering van het proces levert een veiliger 
en mogelijk goedkoper proces op dan de facetbenadering.

TIPS VOOR VEILIG EN GEZOND WERKEN
Als bewezen moet worden dat een werkmethode verantwoord 
is en acceptabele risico’s geeft, moet uitgegaan worden  
van het totale proces. Bepaal eerst het doel en de systeem
grenzen van het te onderzoeken proces. Beoordeel vervolgens 
welke functies in het proces moeten worden vervuld en kies 
dan de methode en de arbeidsmiddelen. 

Vergelijk de methoden 
en arbeidsmiddelen met 
elkaar: welke is het beste 
als het gaat om veiligheid 
en gezondheid tijdens de 
werkzaamheden. Kies de 
methode die het minst 
gevaar oplevert. 

Overigens is het werken 
vanaf een werkplatform, 
gemonteerd aan de lepels 
van een hefwerktuig niet 
toegestaan. ■ 

Adri Frijters A3-A/TU Delft Safety and Security Science

Het verwijderen van een nietmensdragend dak is minder 
simpel dan het lijkt en vraagt om een goede afstemming 
van de verschillende werkzaamheden. Die afstemming levert 
een hoger veiligheidsniveau op. Het verwijderen van daken 
gebeurt om de levensduur van het gebouw, de schuur  
of loods te verlengen. Het vervangen van het oude en de  
aanleg van een nieuw dak is het doel van het proces.  

WERKEN UIT EEN WERKBAK OF VAN BINNENUIT

Werkbak(je): minder veilig en ergonomisch.

Renovatie van binnenuit. (Foto’s: Shutterstock)
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CHAPEAU

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN
Wanneer we druk zijn, denken we vaak ‘snel nog even dit…’ 
Op kantoor of thuis is dit geen probleem. Maar wanneer er 
op hoogte gewerkt wordt, levert dit gevaarlijke situaties op. 
De Inspectie SZW ziet er gelukkig op toe, dat we ‘samen veilig 
en gezond bouwen’. De verantwoordelijkheid hiervoor blijft 
natuurlijk altijd voor rekening van de opdrachtgevers en 
de personen die de werkzaamheden uitvoeren. Een goede 
risicoinventarisatie is dus van groot belang. 

DE JUISTE KEUZE
Er zijn meerdere manieren en producten voor veilig  werken 
op hoogte. Roof Safety Systems levert hiervoor ook hun 
bijdrage met haar innovatieve dakrandbeveiligingssystemen 
voor hellende en platte daken. De twee verschillende,  
gepatenteerde producten zijn uitgedacht en ontwikkeld door 

een dakdekker. Veiligheid en eenvoud staan bij RSS voorop. 
Met hetzelfde gemak dat je ervoor kiest om geen dakrand
beveiliging toe te passen, is het systeem van RSS al op locatie 
opgebouwd. Zodra de lichtgewicht systemen gemonteerd 
zijn, kan er zonder aanlijning collectief, maar bovenal veilig 
gewerkt worden op daken.

RICHTLIJNEN EN REGELGEVING
Voor het voorkomen van valgevaar is in het  
Arbobesluit artikel 3.16 opgenomen. Daarnaast  
zijn er instanties die Arbocatalogi beschikbaar stel
len en voorbeelden van RI&E’s te vinden op  
internet. Op internet zijn ook de certificaten te 
vinden van de RSS systemen, welke door ABOMA 
gekeurd en gecertificeerd zijn volgens de  
Europese Norm ‘Tijdelijke vloerrandbeveiligingen’ 
NENEN 13374:2013+A1:2019. ■

Als je al een tijd in het vak zit, weet je wat er nodig is om de klus te klaren.  

Een architect schetst de mooiste ontwerpen voor gebouwen en vakmensen 

op locatie zijn voorzien van de juiste materialen en gereedschappen.  

Niemand kiest er bewust voor om onveilig te werken. Als je er op gaat letten, 

zie je dagelijks toch nog voorbeelden van hoe het niet zou moeten. 

Samen verantwoord werken

SPECIAL VEILIG EN GEZOND WERKEN

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

RSS Plat daksysteem

RSS Hellend daksysteem
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De bouwplaats of projectlocatie is tot op heden een van de meest onveilige 

werkplekken van Nederland. Helaas zit een ongeluk in een klein hoekje.  

Maar hoe voorkomen we deze ongelukken? Hoe zorgen we voor minder  

ongevallen op deze werkplek? Daarvoor is Bouwspraak in 2019 in het leven 

geroepen. Om deze simpele hand en armgebaren tussen de oren te krijgen,  

is op 10 mei een nieuwe campagne gestart.

Simpele hand- en  
armgebaren maken 
het verschil

te leren, met wisselend succes en soms grote gevolgen.  
Hoewel de video’s bewust om te lachen zijn, om de aan
dacht te krijgen en vast te houden, is veiligheid op de  
bouwplaats of projectlocatie natuurlijk een serieuze zaak. 

ACHT TALEN
Dat Bouwspraak een serieuze zaak is, zie je terug in de  
uitwerking van de verschillende arm en handgebaren.  
Deze zijn gemaakt om collega’s te waarschuwen,  
aan te sturen en/of te beschermen. Bedoeld om elkaar  
snel en eenvoudig te attenderen op onveilige situaties.  
Denk bijvoorbeeld aan gebaren voor: Help, Stop, Naar achte
ren/voren of Gehoorbescherming. Op www.bouwspraak.nl  
zijn de hand en armgebaren in de talen Bulgaars, Duits, 
Engels, Hongaars, Nederlands, Pools, Roemeens en Turks 
beschikbaar.

MET BOUWSPRAAK BESCHERM JE ELKAAR 
Spraakverwarring en ruis op de lijn vanwege een lawaaiige 
omgeving blijken een cruciale rol te spelen in onveilige  
situaties. Daarom hebben de sectorpartijen de handen ineen 
geslagen en Bouwspraak ontwikkeld om meer veiligheid te 
creëren op bouwplaatsen en projectlocaties. Bouwspraak 
moet onderdeel van ieders vakmanschap worden.  
Dit zijn de afzenders: Koninklijke Bouwend Nederland,  
Aannemersfederatie Nederland, Vereniging van Waterbouwers, 
WoningBouwersNL, FNV Bouwen & Wonen en CNV Vakmensen.
De filmpjes zijn met het zoekwoord ‘bouwspraak’ eenvoudig 
te vinden op Youtube. ■

Wat is Bouwspraak ook alweer? Veel ongevallen zijn te voor
komen door betere communicatie. Heldere en eenduidige 
communicatie is een uitdaging als je bedenkt dat werkne
mers vaak last hebben van omgevingslawaai. Daarnaast is  
Nederlands allang niet meer de enige taal op de bouw
plaats of projectlocatie. En het bouwproces wordt steeds 
complexer. Steeds meer specialisten zijn op dezelfde plek 
tegelijk aan het werk. Bouwspraak is een universele ‘taal’ om 
de veiligheid in de bouw en infrasector te vergroten.  
Door middel van simpele en herkenbare hand en arm
gebaren kan iedereen op de bouwplaats of projectlocatie  
met elkaar communiceren. 

NIEUWE CAMPAGNE
Om te zorgen dat Bouwspraak ook echt tussen de oren komt 
van iedereen die zich op een bouwplaats of projectlocatie 
bevindt, is op 10 mei een nieuwe campagne gestart.  
Het zwaartepunt komt te liggen bij twaalf korte komische 
video’s à la Sluipschutters. In september volgt een handige 
tool om de hand en armgebaren onder de knie te krijgen.  
In de filmpjes staat bouwvakker Leo Alkemade centraal.  
In de video’s zie je hoe Leo zijn best doet om Bouwspraak  

SPECIAL VEILIG EN GEZOND WERKEN

‘ Nieuwe Bouwspraak  
campagne moet zorgen  
voor veiligere bouwplaatsen’

Waarschuwingsgebaren

Attentie/Help!!! Jij!!! Kijk!!! Voor je!!!

Achter je!!! Onder je!!! Rechts!!! Links!!!

Bel 112 voor brandweer!!! Bel 112 voor politie!!! Bel 112 voor ambulance!!!

Stop!!! Naar voren!!! Naar achteren!!! Naar rechts!!!

Naar links!!! Naar beneden!!! Stap weg!!! Wegwezen!!!

Ademhalingsbescherming!!! Gehoorbescherming!!! Handbescherming!!! Hoofdbescherming!!!

Oogbescherming!!! Valbeveiliging!!! Aanhaken!!!

Actiegebaren

Beschermingsmiddelen



Ergnomisch 
werken 

Bit vs extender  

ERGONOMISCH
WERKEN IN DE BOUW  
MET GUARDIAN  
TOOLS & TOEBEHOREN
Praten over lichamelijke klachten is vaak taboe op de bouw.  
‘Kom op’, ‘niet zo flauw’, ‘aanpakken’, is het credo. Maar vanaf 
de middelbare leeftijd beginnen bij veel bouwvakkers de 
lichamelijke klachten toch echt serieus te worden. Pijn in de 
(onder)rug, kapotte knieën en blijvende spierpijn zijn meer 
regelmaat dan uitzondering.

Klachten voorkomen
Guardian heeft zich ten doel gesteld om het aantal klachten  
onder dakdekkers flink te laten afnemen. Daarom hebben we 
verschillende hulpmiddelen ontwikkeld die moeten helpen om  
het werk minder zwaar te maken, zoals de bit-extender, 
boor-extender en de woodstick.

Guardian B.V.    www.guardian.nl  |  Grasbeemd 14, Helmond |   0492 597400    |   info@guardian.nl

artilan
Er kan er maar 1 de beste zijn !

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

info@artilan.nl

Zeker en vast.

Maak kennis met de D-Vise: een uniek gepatenteerd EN 795 klem-
ankerpunt voor valbeveiliging op platte daken.

Één met het dakbedekkingssysteem
Door een unieke aanbrengmethodiek via een onderhuids aan te 
brengen gepatenteerde knelstrip wordt het D-Vise klem-ankerpunt 
door inklemming van de toplaag (en eventueel ook van de 
onderlaag) als het ware één met het totale dakbedekkingssysteem. 
Deze unieke inklemming garandeert dat de vereiste polyester 
wapening(en) van de daklagen meedoen met het opvangen van een 
val van het dak. Daardoor voldoet het ankerpunt volgens opgave van 
de producent aan EN 795.

Slechts eens per 5  jaar keuren met IMDV Verzekering
De D-Vise is zo doordacht dat een IMDV verzekering van 5 jaar kan 
worden afgesloten door de gebouweigenaar en daarbij slechts eens 
per 5 jaar in plaats van eens per jaar hoeft te worden gekeurd. Als 
alles in orde is kan de verzekering na 5 jaar wederom 5 jaar  verlengd 
worden. De gebouweigenaar kan de IMDV-verzekering op internet 
controleren.

Geen mechanische bevestiging, tal van voordelen
Dankzij het inventieve en zeer krachtige 2-zijdige inklemsysteem vindt 
er geen mechanische bevestiging aan de onderconstructie plaats. 
Daardoor is er geen kans op hinderlijke lekkages, geen doorboring van 
de damprem en geen geluidsoverlast bij montage. Doordat de isolatie 
slechts maximaal 1 cm wordt doorboord bij montage ontstaan er tevens 
geen koudebruggen. Ook is bij renovatie de D-Vise ankerpuntbody te 
demonteren en na overlagen opnieuw te monteren op de 
onderhuidse knelstrip. 

Stap voor stap verwerkingshandleiding 
Voor de verwerking van de D-Vise is een uitgebreide verwerkings-
handleiding beschikbaar. Hierin zijn alle stappen van het montageproces 
op zowel nieuwbouw als bestaande daken met polyester gewapende 
toplagen (bitumen, POCB, PVC en TPO) uitgebreid toegelicht aan de hand 
van een duidelijke omschrijving en heldere foto’s.  
Zo kunt u direct aan de slag!

Bijzondere eigenschappen
 
• Volwaardig EN 795 valbeveiligingsankerpunt
• Klembevestiging aan de dakbedekking • In ca. 20 minuten 
te plaatsen • Herbruikbaar bij overlagen • Geen kans op 
lekkage of koudebruggen • Geen geluidsoverlast bij montage 
• Zowel voor bitumen, POCB, PVC en TPO • Extra gewapende 
voorgeperforeerde knelstrip-inbrandstrook (95x95cm) separaat 
leverbaar • Bij IMDV-verzekering slechts 1 x per 5 jaar inspecteren

D-Vise EN 795
Klem-ankerpunt voor platte daken

Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

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

Niets meer missen uit de dakenbranche? 
Neem een abonnement op 

ELKE DAG CHAMPIONS LEAGUE SPELEN
 
VISIE OP DAKEN: KRAAIJVANGER ARCHITECTS
 
SPECIAL ENERGIE EN ISOLATIE
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Roofs
HÉT VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE

NR.3 - MAART 2021

KIEST NEDERLAND VOOR MULTIFUNCTIONELE DAKEN?

EXPERIMENTENDAK ZOEKT PIONIERS

HOE OM TE GAAN MET (DRUK)BELASTINGEN IN DAKTUINEN

SPECIAL GROENDAKEN EN WATERBERGING
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Roofs
HÉT VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE

LITTLE C: DORP OP EEN PARKEERDAK

“WAAROM ZIJN VEGETATIEDAKEN NIET DE STANDAARD?”

SPECIAL DAGLICHT
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Roofs
HÉT VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE

Jaarabonnement € 50,- excl. 9% btw per jaar 
Extra jaarabonnement € 25,- excl. 9% btw per jaar

Digitaal jaarabonnement  € 25,- excl. 21% btw per jaar 

Voor meer informatie zie www.roofs.nl

Roofs
HÉT VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE
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Aanstaande zomer vindt de verhuizing plaats van het  

Dr. Knippenbergcollege. De Helmondse school ruilt dan de gedateerde  

huisvesting aan de Nachtegaallaan in voor een prachtige nieuwbouw op  

de Sport en beleefcampus De Braak. Samen met Praktijkschool Helmond 

vormt het Dr. Knippenbergcollege de onderwijscomponent van De Braak, 

waar tevens gezondheid, breedtesport en topsport samenkomen. 

Project: valbeveiliging  
Dr. Knippenbergcollege

Het schoolgebouw is ontworpen door RoosRos Architecten en 
heeft een atypische vorm met drie armen die samenkomen 
in een hoge vide met centrale ontmoetingsruimte. Onderwijs
ruimten kunnen op sport/wedstrijddagen gebruikt worden 
als ontvangst en werkruimtes voor media en stewards van 
Helmond Sport. Hoofdaannemer Heerkens van Bavel Bouw 
leverde het markante schoolgebouw 24 april op. 

Hollanddak BV was als onderaannemer  verantwoordelijk 
voor de dakafwerking en de dakbeveiliging. Voor de nieuw
bouw op De Braak is gekozen voor een dakpakket met isola
tieplaten van Kingspan (Therma TR26/TT46 FM) en bitumen  
onderlaag en dakbedekking van Icopal (EshaBase 460P60 
resp. EshaGum 470K14). Samen met de dakdekker heeft 
SFS Benelux hier een horizontaal valbeveiligingssysteem 
geplaatst. Het SFS valbeveiligingssysteem is op de buitenste 
daklaag gemonteerd en maakt gebruik van een innovatieve 
schokabsorberende technologie om de schokbelasting 
van een val van gebruikers te spreiden en af te voeren, 
waarbij zowel de gebruiker(s) als de dakconstructie worden 
beschermd. Het SFS Horizontaal Valbeveiligingssysteem is ont

worpen voor vrijwel alle soorten dakconstructies; een reeks 
toepassingen van specifieke bevestigingsmiddelen maakt dit 
mogelijk, zoals de thermisch onderbroken High Performance 
tuleschroef combinatie, structurele BULBTITE ™ nagels, 
roestvrijstalen spreidankers, betonschroeven en chemische 
ankers. Voor meer informatie: www.sfsintec.nl ■

SPECIAL VEILIG EN GEZOND WERKEN

Ankerpunt

KabelsysteemDrie-armig schoolgebouw op De Braak.

Bevestiging met  

thermisch onderbroken High Performance tule-schroef combinatie.



breken. Bovendien kun je meteen vanaf het begin veilig aan 
de slag omdat je niet eerst onveilig naar een dakhaak toe 
hoeft. Het mooie is dat je daarmee ook de aanleg van een 
groendak, waarvoor je elke laag weer het hele dak moet 
kunnen bereiken, veilig kunt doen. Bovendien vermijd je met 
ons noksysteem onderbrekingen in het groendak, die niet 
alleen lelijk zijn maar ook de kans op lekkage vergroten.”

Aan de Stegge: “mijn oproep aan betrokken partijen zoals 
kwekers, aanleggers, maar zeker ook subsidieverleners:  
Informeer opdrachtgevers over toekomstige werkzaamheden, 
frequenties en hoe het veiliger kan.” ■

Het interessante is dat voor veiligheid op de (grotere) platte 
daken meer bewustzijn is. Aan de Stegge: “Alleen gaan we 
groene daken promoten terwijl dat betekent dat je opeens 
regelmatig dat dak op moet om zaailingen en onkruid te  
verwijderen. Ook al die particulieren met hun sedum op 
schuurtjes. Gemeenten en provincies zijn dus hun burgers 
aan het stimuleren om twee keer per jaar het dak op te 
gaan. Eerst hoefden ze alleen een laddertje op om goten te 
ruimen, nu moeten ze voor aanleg en daarna voor onder
houd toch echt het dak op. Ga je dat beveiligen, ben je 
zo duizend euro verder, dus dat gebeurt niet. En het is nog 
steeds niet echt veilig. Daar is ook nog geen systeem voor.  
In elk geval zou ik alle partijen willen adviseren om hun  
klanten te informeren over veilig onderhoud.” 

Voor hellende daken is de ontwikkeling met groendaken en 
veiligheid geheel anders. Aan de Stegge: “Bij een traditioneel 
hellend dak met pannen hoef je maar eens in de twintig, 
dertig jaar het dak op voor onderhoud. Leg je daar groen op, 
wordt dat opeens twee, drie keer per jaar. Alleen is daar de 
beleving voor veiligheid veel groter. Je kunt niet meer even 
een loopplek maken. Dus daar ga je als opdrachtgever of 
dakdekker wel nadenken hoe dat veilig kan, niet alleen bij 
onderhoud maar ook tijdens de aanleg. Flesst dakbeveiliging 
is daarop ontworpen. Dit noksysteem is constructief goed 
doorgerekend en gecertificeerd en echt in staat een val te 

Het is vreemd gesteld met de veiligheid op hellende en platte daken,  

vindt Frank aan de Stegge, managing director van Flesst valbeveiliging.  

“Ik zie veel foto’s en nota bene instructievideo’s voorbijkomen, ook van  

officiële instanties, waar gewoon sprake is van onveilige situaties. Ze zetten  

zelfs kinderen op de dakrand om groendaken te promoten. Onverantwoord.”

Echt veilig het groene dak op

Volledig veilig het hellende groendak op.

Opengewerkt dak  

met Flesst valbeveiliging.
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Werken op platte daken is niet zonder risico. Jaarlijks gebeuren er nog  

steeds ongevallen, waarbij dakdekkers tijdens het werk van het dak vallen. 

Valrisico moet dus beperkt worden en het liefst helemaal voorkomen.  

De regelgeving is er in elk geval duidelijk over. Het platte dak moet veilig  

kunnen worden betreden en er moet veilig op dat dak verbleven kunnen  

worden. Er zijn tal van voorzieningen die daarbij helpen. Roval Aluminium  

heeft ook veiligheidsvoorzieningen in het assortiment die het risico op val

gevaar beperken: de RovalRoofGuard® en aluminium balustersystemen.

Dakrandbeveiliging: 
slim, licht en modulair

systeem dat modulair is opgebouwd. De RoofGuard® is 
geschikt voor situaties, waarin het dak af en toe en veilig 
betreden moet worden.”

Doordat de RoofGuard® modulair is opgebouwd, kan het op 
alle groottes van het dak aangepast worden. Ook dankzij 
de speciale hoekverbindingen. Dat maakt de toepassing 
van de RoofGuard® volgens Van Kemenade meerledig: 
“De RoofGuard® is primair bedoeld als dakrandbeveiliging. 
Daarnaast wordt het ook toegepast om risicovolle zones op 
het dak af te schermen. Je moet hierbij denken aan nuts en 
aircoinstallaties en lichtkoepels en straten. Het monteren 
van de RoofGuard® gebeurt razendsnel, mede dankzij het 
lichtgewicht, makkelijk hanteerbare aluminium.” 

De Roval RoofGuard® bestaat uit aluminium staanders,  
waaraan de twee aluminium leuningen worden bevestigd. 
Deze staanders worden bevestigd in de door Roval zelf  
ontwikkelde, onverwoestbare aluminium koppelvoet.  
Vanuit deze koppelvoet lopen aluminium liggers, dwars  vlak 
boven het dakoppervlak  rechtstreeks in de van gerecycled 
kunststof gemaakte contragewichten. 

ALUMINIUM BALUSTERSYSTEEM
Dakterrassen, loggia’s en balkons zijn vaak voorzien van ste
nen borstweringen. Om te voldoen aan de geldende veilig
heidseisen rondom valgevaar zijn deze borstweringen vaak 

verhoogd met balustersystemen. “Je kunt natuurlijk de 
borstweringen zelf voldoende hoog maken, maar door 
de toepassing van onze aluminium balustersystemen 
houd je altijd vrij uitzicht. Dat is wel zo prettig als je op je 
dakterras of balkon zit”, zegt Edwin van Kemenade. 

Roval Aluminium is marktleider in balustersystemen.  
Van Kemenade: “We hebben ons gerealiseerd dat de 
balustersystemen niet alleen functioneel, maar ook 
gewoon mooi mogen zijn. Daarom bieden we keuze in 
types handrail – rond, ovaal, vierkant en rechthoekig – en  
voor de onderkant van de handrail bieden we een ronde 
en rechte variant. Net als alle andere aluminium bouw
producten leveren we ons balustersysteem in Ralkleur 
naar keuze.”

Een andere esthetische kwaliteit is dat de aluminium 
 balustersystemen van Roval prima te combineren  
zijn met de aluminium muurafdekkappen van het  
Helmondse bedrijf. “Ook hierin lopen we voorop,”  
licht Van Kemenade toe. “De staanders van het baluster
systeem worden blind in de muurkap bevestigd.  
Op de klang, die op de borstwering wordt gemonteerd, 
is een platstaf bevestigd. De muurafdekkap wordt dankzij 
een speciale klikveer eenvoudig op de klang vastgeklikt. 
Vervolgens wordt het balustersysteem over de platstaf 
geschoven en blind in de muurkap bevestigd.  

De hele constructie behoudt hierdoor niet alleen zijn sterkte.  
De schroefloze montage draagt ook bij aan de kwalitatief 
hoogwaardige uitstraling.” ■

ROVAL-ROOFGUARD®

De RovalRoofGuard® is een aluminium dakrandbeveiliging 
die geschikt is voor platte en licht hellende daken tot een 
helling van 10 graden. Volgens Edwin van Kemenade,  
Sales en Marketingmanager van Roval Aluminium, is het  
systeem in eigen huis ontwikkeld: “Het is een ‘slim’  lichtgewicht 

SPECIAL VEILIG EN GEZOND WERKEN

‘ Balustersystemen:  
functioneel, maar  
ook gewoon mooi’

Roval Roof Guard®,  

voor platte en licht hellende  

daken tot een helling van 10 graden.

Baluster voor veilig terras, balkon of loggia.



Zorgeloos 
werken op 
hoogte .

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

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

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

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

Solingenstraat 15
7421 ZN  Deventer

T  088 9965485 / 0653339152 
F  057 0657776 

info@aabosafe.nl
www.aabosafe.nl

Maak kennis met AaboSafe
Álles voor veilig werken op daken.

AaboSafe in het kort:

• Jarenlange ervaring in de dakenbranche
• Materialen leverbaar vanuit 19 

vestigingen verspreid door NL
• Hoogwaardige oplossingen voor 

leuningwerk, tijdelijke en permanente 
dakankers en kabelsystemen.

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

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

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

AABOSAFE
Zorgeloos werken op hoogte.

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

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

nauwe banden met Paus en Klaas én onze overtuiging dat het 

samen ondernemen tot een wederkerig succes leidt, maken  

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

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

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

trouwens, maar ook met gedegen opleidingen en een 

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

Verkoop

Verhuur

Lease

Onderhoud

Opleidingen

MET ALL -UP GAAT 
HET DAK ERAF . . .

...EN ER WEER OP NATUURLIJK!



Al eerder besteedde WECAL in Roofs aandacht aan de kunststof dak

bedekkingssystemen van Mapeplan PVC en TPO. Naast het succes van 

Mapeplan PVC zijn inmiddels ook de eerste grote werken met Mapeplan TPO 

in Benelux uitgevoerd. In aansluiting op het thema veilig en gezond werken 

worden in dit artikel de diverse betrokken thema’s belicht maar wordt ook  

ingegaan op duurzaamheid en gebruiksmogelijkheden van daken met  

TPO dakbedekking. Naast de trend van toepassingsgericht kijken naar com

binaties van bevestigingsmiddelen, isolatiematerialen en kunststof dakbanen 

voor het juiste advies, zien we ook een trend naar duurzaamheid, circulair 

bouwen en energieverbruik. Van TPO dakbanen is bekend dat deze met hoog 

reflecterend en temperatuur reducerend pigment kunnen worden voorzien, 

hetgeen de banen in de kleur ‘smart’ white een voordeel geeft ten opzichte 

van andere kunststof dakbanen. Maar TPO biedt ook de mogelijkheid van 

een universeel toe te passen dakbedekking, die ook nog eens recyclebaar is. 

Uitgaande van deze principes wordt in dit artikel aandacht besteed aan de 

laatste ontwikkelingen met Mapeplan TPO kunststof dakbanen.

Gezond en veilig werken met  
een duurzaam eindresultaat  
dankzij Mapeplan TPO

Omdat in Europa ook een EPD systematiek (Environmental 
Product Declaration) in opmars is die de data aanlevert voor 
o.a. de milieuprestaties gekoppeld aan duurzaamheid, is in 
ieder geval op technisch vlak alle informatie beschikbaar 
waarbij deze voor de Benelux in grote lijnen terug te voeren 
is op energiezuinigheid (reflectie/oppervlaktetemperatuur), 
brandveiligheid (vliegvuur), wortelwerendheid (daktuin), 
waterretentie en mechanische belasting (zonnedaken). 

Tegenwoordig komt ook de kleur (wit) meer en meer in 
beeld omdat in combinaties met verbetering van de  
isolatiewaarde daar subsidies via de overheid voor kunnen 
worden toegekend. Bij Mapeplan TPO worden deze  

Smart White kunststof dakbanen ingezet in CoolRoof dak
bedekkingssystemen. Om het voor de eindgebruiker een
voudig te houden, kiest Polyglass® een simpele voorstelling 
van de benaming:
•  Mapeplan TB voor TPO dakbanen ingezet als waterdichting 

in daken die met een ballastlaag worden voorzien;
•  Mapeplan TM voor TPO dakbanen ingezet als mechanisch 

bevestigde waterdichting in geëxposeerde daken; 
•  Mapeplan TAf voor TPO dakbanen ingezet als volledig 

 gekleefde waterdichting in geëxposeerde daken.
En de meest recente ontwikkeling:
•  Mapeplan TI voor TPO dakbanen ingezet als waterdich

ting in geballaste daken die tevens (tijdelijk) mechanisch 
 bevestigd moeten worden. 

Voor de dikte van de dakbaan wordt een getal toege  
voegd (12, 15, 18 of 20) corresponderend met de dikten  
1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,0 mm. Voor de banen die in geëxposeerde 
daken worden toegepast, wordt met BRoof aangegeven dat 
de baan voldoet aan de lokaal geldende eisen voor vlieg
vuurbestendigheid. Voor de wortelwerende uitvoeringen zijn 
FLL rapporten beschikbaar.

HOOGWAARDIGE TPO IN DAKBANEN
Ook voor Mapeplan TPO dakbanen geldt dat deze gemaakt 
worden met eigen formulaties, er is dus geen sprake van 
aangekochte kant en klare korrels TPO. Daarmee blijft de 
kwaliteit op een constant hoog niveau. TPO staat voor Ther
moplastische Polyolefinen. Een andere veelgehoorde bena
ming is FPO oftewel Flexibele Polyolefinen. Een derde term die 
wordt gebruikt is FPA Flexibel Polyfine Alloy ofwel een samen
stelling van meerdere polyolefinen. Polyolefinen zijn volgens 
WIKIPEDIA polymeren (kunststoffen) op basis van uitsluitend 
koolstof en waterstof. Meer bepaald zijn het polymeren van 
lichte alkenen, onverzadigde koolwaterstoffen zoals etheen, 
propeen en buteen.
De belangrijkste polyolefinen zijn:
  polyethyleen of polyetheen (PE)  
(met etheen als monomeer)

  polypropyleen of polypropeen (PP)  
(met propeen als monomeer)

De term TPO is dus eigenlijk enkel bedoeld als verzamelnaam, 
net als FPO of FPA. Het is geen chemische benaming, de term 
PO staat chemisch namelijk al bekend als PropeenOxide.  
De meeste Europese TPO dakbanen hebben als basis PE 
of PP met copolymeren (kleine deeltjes) ingebouwd in de 
ketens. Het zijn deze kleinere deeltjes die ervoor zorgen dat er 
ruimte ontstaat tussen de polymeerketens (flexibiliteit) maar 
er ook voor zorgen dat de ketens in elkaar kunnen haken 
(elastici teit en plasticiteit). Anders dan bij PVC waarbij de 
eigenschappen mede bepaald worden door het toevoegen 
van weekmakers, zijn bij TPO eigenlijk geen productvreemde 
stoffen toegevoegd om deze eigenschappen ‘te sturen’. 
Weekmakers staan al jaren milieutechnisch ter discussie  
omdat deze via migratie in het milieu terecht kunnen komen.

De meeste Europese producenten, waaronder Polyglass®, 
passen als brandvertragers metaalhydroxides toe met 
 kristalwater die ingemengd kunnen worden in de ruimtes  
tussen de ketens. Het kristalwater komt vrij bij vuurbelasting. 
De metaalhydroxides zijn chemisch gezien neutraal.  
Ook hier scoort TPO milieutechnisch beter dan PVC omdat 
daar chloor in is gebouwd hetgeen als natuurlijke brand
vertrager werkt bij verbranding.

MAKKELIJKE VERWERKING
Het verschil toont zich ook in de verwerking: bij het thermisch 
lassen van TPO dakbanen is er doorgaans geen rookont
wikkeling, bij PVC zie je dat in de praktijk de snelheid soms 
aangestuurd wordt door de mate van rook: de PVC wordt 
juist niet verbrand. Sommige kunststof verwerkers ervaren het 
ontbreken van rook als een nadeel voor de controle op het 
laswerk, maar feit is dat TPO dakbanen daardoor ook ingezet 
kunnen worden in besloten, niet/slecht geventileerde ruimten 
daar waar uitvoering met PVC moeilijk mogelijk is. Omdat er  
eigenlijk geen stoffen uitlogen uit TPO, zijn Mapeplan T dak
banen ook geschikt voor toepassing in waterretentie en grijs
watertoepassingen. Hemelwater dat van een TPO dak afkomt 
kan gewoon gespuid worden op het oppervlaktewater.

Mapeplan T dakbanen zijn ook bestand tegen bitumen,  
een eigenschap die goed van pas komt bij complexe 
aansluitingen en dilataties met bestaande bitumen daken. 
Normaal gezien zijn de TPO dakbanen lichter in gewicht bij 
gelijke dikte en omdat ze een grotere verouderingsweerstand 
hebben, kunnen ze dezelfde duurzaamheidsprestatie leveren 
als PVC maar dan in een dunnere laagdikte. Dus minder 
gewicht bij de verwerking op het dak.

Erik de Waard, Technisch Development & Support Specialist 
van WECAL

BREED ASSORTIMENT MET REFERENTIES  
IN HEEL EUROPA
Mapeplan TPO dakbanen zijn ook in de Benelux succesvol 
ingezet op diverse referentieprojecten. In Europa is dat al 
ruim 10 jaar het geval. Met de nieuwe Milieuprestatie regel
geving (MPG en Milieudatabase) in het achterhoofd is ook 
een trend zichtbaar naar duurzaam denken met duurzame 
materialen. De term circulair bouwen komt hierbij ook meer 
naar voren. Van oudsher zijn kunststof dakbanen door 
producenten ontwikkeld op basis van lokaal geldende eisen. PVC-PTPO/FPO PE base PE



meerdere maanden) tussen oplevering van het TPO kunststof 
dakbedekkingssysteem en het aanbrengen van de dak
begroening kan optreden (bijvoorbeeld een winterperiode). 
In Duitsland zijn er ontwerpregels die aangeven welk per
centage aan windkracht gedurende het ontbreken van de 
afwerklaag door het dakbedekkingssysteem moet worden 
opgevangen. De Mapeplan TI beschikt over een versterkt 
glasvlies inlage waarmee rekenwaarden tot 800N per beves
tigingspunt kunnen worden gehaald. Omdat de glasvlies
uitvoering ook FLL goedgekeurd is, is hier dus feitelijk sprake 
van een universeel inzetbare dakbaan omdat deze zowel  
in mechanisch bevestigde (met BRoof T1) als losliggend 
geballaste dakbedekkingssystemen kan worden uitgevoerd. 
In de basis is het ook mogelijk deze Mapeplan TI dakbaan 
met behulp van contactlijm als volledig verkleefd dakbedek
kingssysteem uit te voeren, maar eigenlijk biedt daar de 
Mapeplan T Af met vliescachering een betere oplossing.

GEZOND EN VEILIG WERKEN  
MET DUURZAAM RESULTAAT
Mapeplan T dakbanen kunnen gezond en veilig verwerkt wor
den met een duurzaam eindresultaat. Met duurzaam wordt 
de invloed op het milieu gedurende de levensduur bedoeld, 
dus van productie tot en met recycling. De dakbanen met 
glasvlies inlage kunnen als recyclemateriaal teruggevoerd 
worden in de productie. Voor losliggende en mechanisch 
bevestigde dakbedekkingssystemen met TPO kunststof geldt 
dat deze na beëindiging van hun levensduur weer terug ver
werkt kunnen worden als grondstof in kunststof toepassingen. 
Er vindt gedurende de levensduur een beperkte oxidatie 
aan het oppervlak plaats. Fabrikanten van lasapparatuur 
hebben diverse methodieken ontwikkeld die het mogelijk 
maken op bestaande bedekkingen aansluitingen te maken, 
in feite hoeft er maar beperkt gebruik gemaakt te worden 
van reinigingsmiddel. Mapeplan TPO dakbanen zijn voorzien 
van uitgebreide EPD (Environmental Product Declaration) 
die overal in Europa gevraagd kunnen worden, ook voor 
gebouwen die een MPG Milieuprestatie moeten aantonen. 
De combinatie met productiecertificaten ISO 9001 en 14001 
leveren ook meer credits op in projecten met duurzaam
heidskeurmerken zoals BREEAM. 

TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN
Door de Europese successen met zowel PVC als TPO die 
zich nu ook in de Benelux doorzetten, investeert Polyglass® 
momenteel in een nieuwe productielijn. Deze lijn maakt het 
mogelijk om nog meer flexibiliteit in productie te creëren,  
met langere runs in hetzelfde materiaaltype. Bovendien is  
het mogelijk om naast de bekende formulaties van PVC en 
TPO, nieuwe kunststoffen in procesvorm te onderzoeken op 
de mogelijkheid om deze als kunststof waterdichting in een 
van haar toepassingsgebieden in te zetten. Daarnaast werkt 
Polyglass® hard door met ondersteuning van isolatiefabrikan
ten aan het uitwerken van standaard dakopbouwen op basis  
van o.a. wind, vliegvuur, FM en duurzaamheid. Er is ruim
schoots praktijkervaring met diverse dakopbouwen die 
WECAL heeft voorgesteld. Deze referenties zijn gebundeld in 
een referentieboek en komen ook op de nieuwe website van 
WECAL die inmiddels in eindfase is en binnenkort live gaat. 
Uiteraard kunt u intussen voor specifieke projectsituaties altijd 
nadere informatie opvragen via info@wecal.nl. ■

SPECIALE PIGMENTERING
De speciale pigmentering in Smart White heeft het voordeel 
dat de temperatuur van de dakbaan tot een van de laagste 
geldt van alle dakbedekkingsmaterialen, waardoor het 
mogelijk is om langer veilig door te werken onder zomerse 
omstandigheden. De lagere oppervlaktetemperatuur leidt 
bovendien tot verbeterde energieprestaties van het gebouw, 
met name bij lichte dakstructuren, er is immers minder koellast 
nodig. Dit principe wordt door de overheid gestimuleerd met 
subsidieregelingen in combinatie met aanvullende warmte
weerstand. Door het succes van de CoolRoof systemen wor
den alle Mapeplan TPO dakbanen standaard geproduceerd 
met een zogeheten Smart White toplaag, die de baan naast 
uitstekende reflectie ook het principe van een verlaagde 
oppervlaktetemperatuur geeft, waardoor nog meer energie
besparing mogelijk is.

FM APPROVED
Mapeplan TM en TI kunststof dakbanen, die ingezet worden 
in mechanisch bevestigde dakbedekkingssystemen zijn 
FMApproved, waardoor deze inzetbaar zijn in complexe 
gebouwsituaties met speciale verzekeringsclausules of waar 
achteraf PVmodules op geïnstalleerd worden. Dit Amerikaanse 
systeem wat gebaseerd is op reële risicocases uit de praktijk, 
kan namelijk gekoppeld worden aan een verzekeringssys
teem dat o.a. de brandveiligheid en windvastheid verzekert 
en met name interessant is bij (brand)discussies inzake  
zonnedaken. In combinatie met het eveneens door Polyglass® 
geproduceerde en FMApproved zelfklevende dampscherm 
Mapethene EVO SK, FMApproved isolatiemateriaal en  
Eurofast® bevestigers kunnen ook complete FMassemblees 
voorgesteld gaan worden. Op dit moment werkt FM op  
verzoek van Polyglass® aan een systeemmatrix uitbreiding 
met o.a. PIR, steenwol en perliet isolatie. 

NIEUWSTE ONTWIKKELING: MAPEPLAN TI
De Mapeplan TI is de nieuwste ontwikkeling speciaal bedoeld 
voor daken die achteraf voorzien worden van een dak
begroeningssysteem  al dan niet uitgevoerd als retentiedak 
 waarvan bekend is dat er een behoorlijke tijdspanne (lees 

Meer info?
www.wecal.nl 
info@wecal.nl

0343 - 59 50 10

WECAL: Compleet en objectief in isolatie- & dakbedekkingsmaterialen

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

TOTAALPAKKET VOOR DE DAKDEKKER

MAPEPLAN T TPO/FPO kunststof dakbedekkingssystemen met 
SMART WHITE zonreflectie en emissietechniek
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DAG VAN DE 
DAKDEKKER

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

SPECIAL VEILIG EN GEZOND WERKEN : VITALITEITSMANAGEMENT

‘ Toolboxmeeting’ voor  
een duurzame en  
vitale toekomst
Vitale, fitte, gezonde en gemotiveerde mensen in 

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

de uitgangspunten van het vitaliteitsmanagement

programma ‘Vitaal met je VAK bezig zijn’.

boodschap écht blijven 
hangen, dan moet een 
boodschap meerdere keren herhaald worden. Oftewel,  
wanneer je wilt dat mensen je boodschap onthouden  
moet je hem herhalen. Veiligheid blijft op deze wijze  
continu in het hoofd hangen. Net of er continu iemand  
over je schouder meekijkt.

De toolboxmeetings bij Gebr. Janssen worden mondeling 
gegeven met behulp van videoondersteuning en digitaal 
via een combinatie van tekst, vragen, animaties en video’s.

Er worden minimaal vijf mondelinge en tien digitale 
 toolboxmeetings gegeven. Alhoewel de werknemer wettelijk  
verplicht is om voorlichtingen over veiligheid te volgen, 
gebeurt dit helaas niet altijd. Om de presentie te bevorderen, 
wordt er een beloningssysteem ingesteld. 

Sinds Gebr. Janssen VCA** gecertificeerd is, heeft het in ruim 
twintig jaar inmiddels al ruim tweehonderd maandelijkse 
toolboxmeetings gehouden. Een topprestatie die zeker heeft 
bijgedragen aan veiliger arbeidsomstandigheden.

De toolboxmeeting 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

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 
verster ken van mensen en de organisatie. Dit levert diverse 
voordelen op, onder meer: hogere medewerkerstevreden
heid, minder uitval en minder verzuim, hogere productiviteit, 
efficiënter werken en hogere klanttevredenheid.

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

Een toolboxmeeting is een korte presentatie over een 
 bepaald veiligheidsonderwerp. Het doel van een toolbox
meeting is om de veiligheid te bevorderen binnen een 
bedrijf. De toolboxmeeting is bestemd voor leidinggevenden, 
uitvoerend personeel en derden. De direct leidinggevende 
geeft meestal de toolboxmeeting.

Praten over veiligheid helpt, maar onveilig gedrag verande
ren is niet makkelijk. Het principe van toolboxmeeting is dat 
door middel van een korte tekst of presentatie een discussie 
wordt uitgelokt die de mensen aanzet tot nadenken over het 
veilig handelen tijdens het uitoefenen van hun  dagelijkse 
taken. De reacties die door de werknemers  gegeven worden, 
kunnen voor een bedrijf ook van waarde zijn. Het doel van 
een toolboxmeeting is aandacht te krijgen voor veiligheid en 
het belang van veilig werken te onderstrepen.

Door het geven van meerdere toolboxmeetings over veilig
heid per jaar wordt de kracht van herhaling ingeschakeld. 
Wetenschappelijk onderzoek heeft bewezen dat wil een 
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NIEUWSLIJN SPECIAL VEILIG EN GEZOND WERKEN

INSPECTIE SZW
Volgens het net gepubliceerde jaarverslag van de Inspectie SZW zijn  
in 2020 15.462 inspecties of onderzoeken gedaan. Dat zijn er 3.718 
meer dan in 2019. De Inspectie ontving 3.655 ongevalsmeldingen  
(18% minder dan 2019). Dit gaf aanleiding tot 2.051 ongevalsonder
zoeken. Het aantal afgesloten ongevalsonderzoeken steeg met 8% naar 
2.244. De daling in ongevalsmeldingen komt vooral door de corona
maatregelen. Grote groepen werknemers werkten thuis en de economi
sche activiteit in sectoren waar nog wel op locatie werd gewerkt nam 
af. Vooral tijdens de eerste lockdown, vanaf half maart 2020 tot en  
met mei 2020, lag het aantal ongevalsmeldingen een stuk lager dan  
in dezelfde maanden van eerdere jaren. Het hele jaarverslag is te 
downloaden via www.inspectieszw.nl.

WERKZAAMHEDEN INSTALLATEUR  
ZONNEPANELEN STILGELEGD

De Inspectie SZW heeft de werkzaamheden van  
een Gelderse installateur van zonnepanelen voor een  

maand stilgelegd. Het bedrijf is wederom nalatig geweest  
bij het beschermen van zijn werknemers tegen valgevaar  

tijdens het plaatsen van zonnepanelen. Het is de derde keer  
sinds 2015 dat het bedrijf dezelfde overtreding begaat.  

Uit de boeterapporten blijkt dat het bedrijf zich niet 
 structureel heeft ingespannen om overtredingen  
van artikel 3.16 van het Arbobesluit te voorkomen. 

VAKBONDEN EN WERKGEVERS TEKENEN VERKLARING OVER VEILIG WERKEN
Koninklijk Bouwend Nederland, FNV, WoningBouwersNL en de Vereniging van  
Waterbouwers hebben een internationale verklaring over veilig werken onder
tekend. Dat gebeurde tijdens de onderhandelingen voor een nieuwe cao  
Bouw & Infra op woensdag 28 april 2021. Ook CNV Vakmensen en Aannemers
federatie Nederland Bouw & Infra ondertekenden het document. De verklaring 
benadrukt het belang van het recht op veilig werk, zoals opgesteld door de  
International Labor Organization (ILO). De ILO streeft wereldwijd naar nul 
 dodelijke ongevallen op de werkvloer. Gekozen is voor 28 april 2021 omdat dit 
samenviel met de Dag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk en ook de 
Workers Memorial Day. 

OUDERSCHAPSVERLOF PER AUGUSTUS 2022 DEELS BETAALD
De Europese richtlijn verplicht het kabinet om per 2 augustus 2022  
ouderschapsverlof in te voeren wat voor 50% wordt doorbetaald  
door de overheid. Het betaalde verlof moet wel in het eerste  
levensjaar van het kind genomen worden. Het ouderschaps 
verlof is nu nog onbetaald voor 26 weken in de eerste acht  
levensjaren van het kind. De wijziging gaat in per augustus 2022  
zodat bedrijven zich kunnen voorbereiden op deze regeling. Door  
dit ouderschapsverlof gedeeltelijk betaald te maken wil het kabinet  
de betrokkenheid van mannen bij de opvoeding vergroten maar ook  
de arbeidsmarktpositie van vrouwen verbeteren. De uitkering wordt aan 
gevraagd via de werkgever, verloopt via het UWV en is maximaal 50%  
van het (maximum) dagloon.

BLIJF RISICO’S OP FYSIEKE OVERBELASTING ONDER DE AANDACHT HOUDEN
Beroepsziekten aan het houdings en bewegingsapparaat zorgen voor veel verzuim.  
Het is niet zo dat werknemers bewust risico nemen. Even een zak oppakken en over  
de schouder gooien gaat sneller dan het in de kruiwagen ophalen. Vaak zien werknemers het gevaar van overbelasting 
niet, totdat zij zelf of een directe collega met de fysieke gevolgen te maken krijgen. Het Europees Agentschap voor veiligheid  
en gezondheid op het werk heeft nieuwe animatiefilmpjes gemaakt om op een luchtige manier fysieke overbelasting 
onder de aandacht te brengen. De animatievideo’s gaan onder meer over het dragen van lasten, langdurig zitten en 
regelmatig bewegen. Met zoekterm Napo te vinden op YouTube.

WEBSITE VEILIGOPDEHOOGTE.NL GEHEEL VERNIEUWD
De website van het Platform Preventie Valgevaar (www.veiligopdehoogte.nl) is geheel vernieuwd. Belangrijke vernieuwing is  
de speciale kennispagina die het startpunt vormt voor het veilig werken op hoogte. De site is bedoeld voor iedereen die geïnte
resseerd is in het veilig werken op hoogte en het voorkomen van valgevaar. Toepassing van het Bouwbesluit is speerpunt van  
het Platform Preventie Valgevaar. Belangrijk begrip hierbij is de arbeidshygiënische strategie (AHS) die leidend is. De AHS is een 
hiërarchisch stelsel van beheersmaatregelen voor risico’s. Hierbij wordt allereerst naar de bron van het probleem gekeken.  
Als daar niets aan kan worden gedaan, zijn andere maatregelen mogelijk.
 
Bij de aanvraag van een bouwvergunning voor nieuwbouw moet de aanvrager met een checklist aantonen dat veilig onderhoud 
op en aan het gebouw mogelijk is. Een speciale handleiding geeft uitgebreide informatie over het Bouwbesluit. De handleiding 
kan van de kennispagina op de website worden gedownload. Het Platform Preventie Valgevaar is een samenwerkingsverband van 
partijen die te maken hebben met veilig werken op hoogte. 

THE YELLOW ACADEMY VSBERKEND OPLEIDER 
The Yellow Academy (Waalwijk) is door de VSB erkend als opleider 
voor de functies Monteur en 1e Monteur Steigerbouw. De erken
ning vond plaats na toetsing door een onafhankelijke auditor en 
voordracht door het bestuur. The Yellow Academy is een nieuw 
opleidingscentrum waar beroepsgerichte trainingen worden 
gegeven. Bij de opleider staat persoonlijke aandacht tijdens de 
trainingen voorop; de cursist staat daarmee altijd op de eerste 
plaats. In lijn met de scholingsstructuur voor de steigerbouw,  
kent de VSB de status van Erkend Opleider toe als er sprake is  
van een opleidingsorganisatie die gericht is op kwaliteit, cursus
materiaal heeft dat voldoet aan de vigerende eind en toets

termen voor functies in de steigerbouw en beschikt over kundige en ervaren trainers en cursuslocaties en faciliteiten die zijn 
ingericht op het realiseren van de leerdoelen. Na toetsing bleek The Yellow Academy aan al deze voorwaarden te voldoen en kon 
het bedrijf worden voorgedragen als VSB Erkend Opleider. 

EÉN JAAR CORONAHELPDESK
Het is niet iets om te vieren, maar één jaar Helpdesk Corona 
Bouw en Techniek was wel een moment om stil te staan bij 
de fantastische samenwerking en de resultaten in het afge
lopen jaar. De helpdesk voorziet de bouw en technieksector 
in de juiste en actuele informatie op het gebied van veilig 
doorbouwen tijdens de coronacrisis. Bijvoorbeeld door het 
delen van de meest recente corona protocollen, adviezen 
van deskundigen, nieuwsberichten, een zeer uitgebreide  
FAQ en het actief informeren door het organiseren van een 
webinar en online kennissessies. Daarnaast fungeert de  
helpdesk ook als een meldpunt voor klachten.  
Meer informatie: www.helpdeskcoronabt.nl.
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Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Met name voor mensen die werken in zware beroepen is werken tot aan de 

steeds maar stijgende AOWleeftijd vaak (te) zwaar. Eerder is vorig jaar in  

de aprileditie van Roofs een overzicht gegeven van de verschillende mogelijk

heden om (gedeeltelijk) eerder te stoppen met werken. In die bijdrage is  

al kort aandacht besteed aan de RVU. Met de RVU wordt oudere werknemers 

de kans geboden eerder te stoppen met werken. Inmiddels is deze regeling 

(met terugwerkende kracht) per 1 januari 2021 in werking getreden.

Gemakkelijker  
vervroegd uit dienst 
met de RVU

JURIDISCHE ZAKEN

van investeringen in duurzame inzetbaarheid. In de BIKUDAK
sector is onlangs zo’n collectieve RVU opgesteld.

CAO BIKUDAK
Eind maart hebben partijen bij de CAO BIKUDAK het akkoord 
voor de nieuwe cao ondertekend. Deze cao heeft een looptijd 
van één jaar: van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. 
Uit het akkoord volgt dat er een RVU in het leven wordt geroe
pen met inachtneming van de volgende uitgangspunten:

•  Het betreft een tijdelijke regeling vanaf een nader te  
bepalen datum in 2021 tot en met 31 december 2025;

•  De werknemer ontvangt het maximaal toegestane basis
bedrag over de laatste drie jaar voorafgaand aan AOW;

•  De werkgever betaalt deze regeling via een collectieve 
werkgeverspremie (vooralsnog 0,5%), separaat te admini
streren door APG. Een eventueel overschot na afloop van 
de regeling zal ter dispositie van werkgevers zijn;

•  Werknemers die mogelijk in aanmerking komen voor de 
RVU kunnen gebruik maken van financiële coaching 
 (gefinancierd uit SF BIKUDAK).

VOOR WELKE FUNCTIES EN VOORWAARDEN?
De regeling staat open voor werknemers met een actueel 

dienstverband onder de CAO BIKUDAK ten tijde van het 
ontstaan van de RVUaanspraak mits één van de volgende 
situaties van toepassing is:

•  De werknemer vervult een functie als genoemd in bijlage I 
van de CAO BIKUDAK;

•  De werknemer vervult gedurende maximaal twee jaar direct 
voorafgaand aan het ontstaan van de RVUaanspraak  
een functie in UTA 1 en heeft gedurende de verdere referte
periode een functie uit bijlage I vervuld;

•  De werknemer heeft tot minimaal twee jaar direct voor
afgaand aan het ontstaan van de RVUaanspraak een 
functie in bijlage I vervuld en is in de tussenliggende 
periode van maximaal twee jaar werkzaam geweest als 
uitzendkracht in de sector, waarna hij is teruggekeerd naar 
een dienstverband onder de CAO BIKUDAK.

Als de werknemer op grond van bovenstaande criteria in 
aanmerking komt voor de RVU, dient hij daarnaast nog  
te voldoen aan de referteeis. Dat houdt in dat de werk 
nemer een dienstverband in de sector moet hebben van  
minimaal 20 jaar over een totaalperiode van 25 jaar direct 
voorafgaand aan het ontstaan van de RVUaanspraak  
(“20 uit 25”). Een kalenderjaar telt mee als volledig refertejaar 

op voorwaarde dat in dit jaar tenminste negen maanden 
werkzaamheden zijn verricht die meetellen voor de referte
periode. 

Tot slot volgt uit het akkoord dat in geval van overlijden van 
een deelnemer van de RVU de resterende aanspraken over
gaan op diens achterblijvende partner.

KORTOM
Een RVU draagt eraan bij dat een werknemer op een 
 gezonde en veilige manier zijn pensioen kan bereiken.  
Ook voor werkgevers zijn er voordelen verbonden aan  
het aanbieden van een RVU, zo kan een RVU onder meer 
bijdragen aan een duurzaam inzetbaarheidsbeleid,  
verkleint het de kans op uitval en is het in veel gevallen een 
goedkopere manier om afscheid te nemen van werknemers 
bij een reorganisatie. Werkgevers hebben de mogelijkheid 
hun werknemers individuele regelingen aan te bieden.  
In de CAO BIKUDAK is onlangs overeenstemming bereikt over 
een sectorale RVU. De verwachting is dat op korte termijn ook 
andere cao’s zullen volgen. 

Wilt u als ondernemer meer weten over de tijdelijke RVU-
vrijstelling of hulp bij het maken van een regeling op maat? 
De arbeidsrechtadvocaten van Poelmann van den Broek 
helpen u graag. ■

Laura Mestrum, juridisch medewerker Poelmann van den 
Broek Advocaten

REGELING VERVROEGDE UITTREDING (RVU)
Sinds 1 januari 2021 is het mogelijk om werknemers drie jaar 
eerder met pensioen te laten gaan. Een werkgever mag 
zonder boete een vergoeding geven van maximaal  
€ 1.847, bruto per maand gedurende maximaal drie jaar. 
Deze regeling wordt een RVU genoemd.

De RVU heeft als doel met name werknemers in zware 
 beroepen zoals in de dakensector, op een gezonde en 
 veilige manier ‘de eindstreep te laten halen’. En dit zonder 
dat werkgevers een hoge strafheffing moeten betalen als 
met een werknemer een regeling wordt getroffen zodat hij 
eerder kan stoppen met werken. Een RVU berust op dubbele 
vrijwilligheid. Dat wil zeggen dat werkgevers en werknemers 
vrij zijn in hun keuze om van de mogelijkheid gebruik te 
 maken. Daarnaast moeten werkgever en werknemer het 
eens zijn over zowel het vertrek van de werknemer als de ver
goeding die hij krijgt. Partijen kunnen hier in overleg afspra
ken over maken. Het is voor sociale partners ook mogelijk 
om als sector afspraken vast te leggen. In dat geval kan er 
mogelijk subsidie worden aangevraagd als óók sprake is 



Wilt u meer weten: www.hertalan.nl

EPDM INDUCTIE: 
Het gemak van 

mechanische bevestiging
Verleg de toekomst

Ecodorp Boekel

Vrijdag 18 maart 2022
Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee

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

De oplossing 
voor platte daken

VEGETATIEDAK MET HET 
UNILIN PDH-SYSTEEM

Een vegetatiedak bestaat uit een systeem van 

baanvormige dakbedekking voor plat- of fl auw 

hellend dak. Bij deze daken is altijd een waterdichte 

en dampdichte onderlaag aanwezig. UNILIN adviseert 

hiervoor het PDH-systeem. Dit zorgt voor een isolerende 

oplossing en biedt een veilige en betrouwbare 

constructie. Deze zelfdragende constructie is bouwfysisch 

verantwoord, eenvoudig en veilig uitvoerbaar en 

daarmee de perfecte oplossing!

Kijk voor ons volledige assortiment op www.unilininsulation.nl
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Dakspecialisten op internet

www.vebidak.nl

www.eurofast.nl

www.flowlight.nl

Vakgroothandel in dakmaterialen

WWW.DAKNED.NL

Experts in 
dak- en gevelgroen

www.idverde.nl

www.aabo.nl

AABOSAFE
Zorgeloos werken op hoogte.

AABOZINK

AABOFIX
De basis in bevestiging.

www.aabo�x.nl

DakInspectie DakInspectie DakInspectie
AdviesBuro

AABOTOOLS
Gereedschap voor professionals.

www.aabotools.nl

www.leister.shop

www.leister.shop

www.provatherm.nl

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

www.oudemaas.nl

Bevestigingssystemen voor Dak en Gevel
Gereedschappen

PBM en Valbeveiliging
Onderhoud en Reiniging

Dak- en installatietechniek

Kwaliteit in dak-, lood- en zinkwerken

www.daktechniekholland.nl 0184 499 266

www.sealeco.nl

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

 www.eyecatchersafety.com

www.bitasco.nl

www.reflexy.org www.oudemaas.nl

Bevestigingssystemen voor Dak en Gevel
Gereedschappen

PBM en Valbeveiliging
Onderhoud en Reiniging

www.ibsconsultants.nl/dakconsult

D É  D A K B E G R O E N E R

DakConsult

www.optigroen.nl

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

www.begroeningstechniek.nl

Joru Begroeningstechniek BV

Dak & Gevelbegroening 
met systeem
In & Outdoor

www.euroaluminium.nl

UW WEBSITE 
OOK HIER?

Bel:072 5400335www.mawipex.nl

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

CHAPEAU

Het avontuur startte 75 jaar geleden toen de inventieve 
Jakob Müller in Worms, in de Duitse deelstaat RijnlandPalts, 
het bedrijf RENOLIT Werke GmbH oprichtte. De oorlog was net 
voorbij en de leerfabriek die Müller toen bezat had het zwaar 
te verduren. De productie moest steeds meer onderbroken 
worden en leer was schaars. De inventieve Müller bedacht 
dat PVC een degelijke vervanger kon zijn voor leer; hij vond 
een geschikte fabriek en startte met zeven werknemers.  
Al snel werd PVC een waardig alternatief voor leer. Het werd 
ook gebruikt en aangeboden voor onder meer vloeren, 
films, dakbedekkingen en zwembaden. In een paar jaar tijd 
groeide het uit tot een internationaal bedrijf, met eerst een 
vestiging in Nederland, vervolgens in Spanje, GrootBrittannië, 
Italië en later overal ter wereld. 

Het verhaal van RENOLIT draait om innovatie, research,  
gedeelde doelstellingen en de sociale waarden van het 
bedrijf. Het bedrijf is namelijk ook lid van de Circular Plastics 
Alliance (CPA), een initiatief dat gepromoot wordt door  
meer dan 100 Europese bedrijven, waaronder kmo’s,  

grote bedrijven, onderzoeksinstituten en overheids
instellingen, die er zich vrijwillig toe verbinden om 
samen het circulaire karakter van kunststoffen op 
de Europese markt te vergroten. 

RENOLIT ALKORPLAN roofing products, sinds 2006 
onderdeel van de Duitse RENOLIT Groep, richt zich 
heden ten dage op de productie van duurzame, 
veelzijdige en hoogwaardige gecertificeerde  
synthetische afdichtingsmembranen voor daken. 
De businessunit, met hoofdzetel in Sant Celoni,  
ten noorden van Barcelona, telt ongeveer 350 werk
nemers en produceert jaarlijks één miljoen rollen 
afdichtingsbanen. Sleutelwoorden daarbij zijn: 

betrouwbaarheid, esthetiek, energiebesparing, duurzaam
heid en installatiegemak. ■

RENOLIT bestaat dit jaar 75 jaar. Van een bescheiden fabriek in Worms (D) 

is de onderneming uitgegroeid tot een internationaal bedrijf met meer dan 

4.800 werknemers en een omzet van ruim 1 miljard euro. De van oorsprong 

Duitse producent van hoogwaardige membranen, films en andere kunststof 

producten telt meer dan dertig productieeenheden en verkoopkantoren in 

meer dan 20 verschillende landen.

RENOLIT 75 jaar
BEDRIJFSNIEUWS

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

RENOLIT Werke GmbH, 75 jaar geleden

Hoofdkantoor Barcelona.



WIJ BIEDEN DAKDEKKERS VOLLEDIGE ONDERSTEUNING VAN CONCEPT TOT VOLTOOIING,  

OF U NU NET START MET EPDM OF REEDS MEERDERE JAREN ERVARING HEEFT.

MAAK DE OVERSTAP NAAR EPDM

GA NAAR FIRESTONEBPE.COM/DAKDEKKERS EN WEES KLAAR VOOR HET DAK VAN MORGEN

FIRESTONE 
RUBBERGARD™ 
EPDM

VERDEELD DOOR: 
WWW.CPE.NL

iWINDOW2
HET FAVORIETE 
PLATDAKRAAM ...

... en haal de hemel in huis
Bij de renovatie van een keuken is licht een belangrijk onderdeel. 
Veel van je klanten kiezen terecht voor natuurlijk daglicht via 
een glaskoepel in het platte dak. Maar welke lichtkoepel geeft 
de ideale lichtoppervlakte om het keukenblok van 1 op 3 meter 
perfect te doen uitkomen?

Zoek niet langer
Er is er maar één die aan alle criteria voldoet. 
De iWindow2 glaskoepel van Skylux - nu ook op formaat 1 op 3. 

Benieuwd?
Contacteer ons voor een offerte op maat 
of meer informatie.
Tel +32 (0)56 20 00 00 
of mail naar info@skylux.be

adv roofs NL iWindow 1m/3m 2021.indd   1adv roofs NL iWindow 1m/3m 2021.indd   1 4/05/2021   15:354/05/2021   15:35
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ADRA Nederland zamelt  
hardware in voor het goede doel

SAMENWERKING TUSSEN ADRA NEDERLAND EN IT4KIDS

ADRA Nederland is een ontwikkelingsorganisatie met een 
christelijke grondslag. De (zelfstandige) organisatie zet zich 
wereldwijd in voor sociale en economische gelijkheid.  
Door samen te werken met vrijwilligers, partnerorganisaties, 
lokale vestigingen en lokale gemeenschappen draagt men 
structureel bij aan de zelfredzaamheid van mensen en 
 gemeenschappen in rampgebieden en ontwikkelingslanden.  
De organisatie geeft via een groot aantal wereldwijde pro
jecten invulling aan de visie en missie door zich te richten op 
de volgende pijlers: noodhulp, gezondheidszorg, voeding, 
onderwijs en zelfredzaamheid.

De stichting heeft de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) 
status en heeft het CBF keurmerk voor kleine goede doelen. 
Dit betekent dat ADRA Nederland als officieel goed doel 
erkend is door de overheid.

SPORTACTIVITEITEN VOOR KINDEREN
Stichting IT4Kids zet zich in voor kinderen. Hoewel Nederland 
tot de rijkste landen ter wereld hoort, groeien meer dan 
423.000 kinderen op in een gezin dat moet rondkomen van 
het bestaansminimum. Dat is maar liefst 1 op de 8 kinderen 
(en zelfs 1 op de 4 in de steden). Veel kinderen uit deze 
groep missen de kans om te kunnen sporten. Sporten is  
belangrijk om belangrijke vaardigheden en waarden te leren, 
zoals respect, weerbaarheid, samenwerken en omgaan  
met verlies. 
 
IT4Kids zamelt gebruikte en afgeschreven hardware in en 
schenkt, namens de donateur, de waarde hiervan aan 
projecten van goede doelen die kinderen een (sport)kans 
geven die dat om financiële of fysieke beperkingen niet  
kunnen. IT4Kids werkt samen met goede doelen Schooljudo, 
Dirk Kuyt Foundation, FC Utrecht Maatschappelijk,  
Jeugdfonds Sport & Cultuur, de Mentelity Foundation,  
N.E.C. Maatschappelijk, de Sven Kramer Academy en de 
Esther Vergeer Foundation.
 

De stichting heeft de ANBI (Algemeen Nut Beogende  
Instelling) status en bevindt zich in het erkenningstraject 
van het CBF. Dit betekent dat IT4Kids als officieel goed doel 
erkend is door de overheid.

SAMENWERKING
Omdat ADRA Nederland zich ook richt op onder andere  
vormen van onderwijs, mag deze organisatie zich bij dit 
initiatief aansluiten en hardware inzamelen om hiermee 
inkomsten voor de eigen projecten te genereren.  
Daarmee helpt men concreet mee in het recycleproces  
van hardware, wat de activiteiten voor kansarme bevol
kingsgroepen en onderwijs ondersteunt. 

De volgende producten komen in aanmerking om  
gerecycled te worden:
• Laptops
• Desktops
• Servers
• Switches
• Smartphones
• Printers
• Tablets
• Barcode scanners
• Kassabon printers
 
Men kan zich bij ADRA Nederland aanmelden met de hard
ware waarvan men afstand wil doen. Dit wordt vervolgens 
doorgegeven aan IT4kids, waarop zij verdere actie onder
nemen. Vanuit de opbrengst van deze hardware is 70% voor 
ADRA en 30% is voor de onkosten van IT4kids. De ophaalser
vice behelst een waardecheck en het afhalen van de hard
ware. De informatie wordt op een gecertificeerde manier 
uit de hardware verwijderd. De opbrengst wordt dus ingezet 
voor de respectievelijke goede doelen, daarnaast betekent 
dit dat de ITapparatuur wordt gerecycled, wat bijdraagt aan 
een reductie van de CO2uitstoot.

Men kan de hardware  
aanbieden via  
Christa Breure,  
Fondsenwerver ADRA  
Nederland: christa@adra.nl  
of mobiel: 0620110596. ■

De internationale ontwikkelingsorganisatie ADRA Nederland is een samen

werkingsverband aangegaan met IT4Kids, de stichting die afgeschreven 

 ITapparatuur inzamelt van bedrijven en met de waarde hiervan kinderen  

een duurzame (sport)kans geeft. Dit betekent dat bedrijven afgeschreven 

hardware, zoals laptops, tablets en smartphones bij de organisatie kan  

aanmelden. Deze worden vervolgens opgehaald en klaargemaakt voor  

hergebruik (vanzelfsprekend nadat de data op een gecertificeerde  

manier zijn verwijderd). De opbrengst komt ten goede aan de projecten  

van ADRA Nederland.

Batwa-studenten in Kisoro ontvangen schoolbenodigdheden.

School on wheels in Servië.



Milwaukee staat voor kracht, kwaliteit en flexibiliteit, met een uiterst compleet 
assortiment hoogwaardige powertools. Om deze machine’s te vervoeren 
heeft Milwaukee het Packout opslagsysteem ontwikkeld, dat naast trolleys, 
beschermkoffers en tassen nu ook een hoogwaardige werkradio bevat die aan 
elk ander onderdeel van het systeem te bevestigen is.

De Milwaukee M18 packout radio beschikt over een digitale DAB+ AM/FM 
radiotuner, aux-aansluiting en Bluetooth 4.2 voor draadloos afspelen tot op 30 
meter afstand. Bediening gaat via stevige knoppen aan de voorzijde, met een 
helder display om volume en tijd af te lezen. De radio werkt op netstroom én op 
een Milwaukee M18 accu, integreert perfect in het Packout-systeem en kan ook 
los gebruikt worden. In totaal werken 10 speakers samen om het geluid volledig 
rondom de radio te verspreiden, wat een indrukwekkend resultaat oplevert dat via 
de ingebouwde equalizer naar smaak aan te passen is. Het geluid blijft helder zelfs 
op hoog volume, waarmee deze radio indruk maakt op elke bouwplaats!

Milwaukee M18 packout radio 
Maakt indruk op elke bouwplaats.

360º geluid dankzij 10 speakers /  zeer hoog en helder volume / stof en spatwaterdicht
DAB+ radio, Bluetooth 4.2 en AUX / werkt op accu en netstroom / ingebouwde 18V acculader en USB-aansluiting

Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

Aabo Trading Utrecht B.V.
T:088-9965515, utre@aabo.nl
Aabo Trading Zoetermeer B.V.
T:088-9965510, zoet@aabo.nl
Aabo Trading Zwijndrecht B.V.
T:088-9965540, zwij@aabo.nl
Aabo Trading Zwolle B.V.
T:088-9965565, zwol@aabo.nl Triflex BV | Boerendanserdijk 35 | 8024 AE  Zwolle  | T: +31 (0)38 460 20 50 | info@triflex.nl | www.triflex.nl

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

1. Naadloos afdichten voor 
bijvoorbeeld doorvoeren, 
airco, detailleringen ed.

4. Uiterst bestendig tegen 
chemicaliën uit lucht en water, 

hydrolyse en vliegvuur.

3. Hecht op 
praktisch iedere

ondergrond

2.  Koud verwerkbaar waardoor 
uitstekende preventie tegen

 brandgevaar

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.

Een afdichtingsoplossing 
voor ieder ontwerp
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Rond de millenniumwisseling werd duidelijk 

dat hogesnelheidstreinen een specifieke 

infrastructuur vergden, wat betekende  

dat zowel sporen als stations aangepast 

moesten worden. Spoorwegmaatschappij 

Euro Luik TGV SA wilde niet alleen voldoen 

aan die noodzakelijke spoorwegvereisten  

om Luik in het hart van het hogesnel

heidsnet in NoordEuropa te positioneren,  

maar greep de kans om het nieuwe  

station een uiterlijk te geven dat als visite

kaartje voor de stad zou dienen. Na een 

inter nationale wedstrijd werd sterarchitect 

Santiago Calatrava gekozen voor de bouw 

van het nieuwe Station LiègeGuillemins, 

dat haar naam dankt aan de Guillemites, 

een voormalige kloosterorde die vroeger 

op deze plek zetelde. Het ontwerp van  

Calatrava, monumentaal, expressief,  

luchtig en transparant, voldeed volgens  

de opdrachtgever perfect aan de eisen.

Futuristische koepel 
van Calatrava

INTERNATIONALE DAKEN

Joep Klerx

Het station LiègeGuillemins is op zijn historische plaats 
 gebleven, Place des Guillemins 2 in Luik, en verbindt  
twee delen van de stad die vroeger door de treinsporen 
werden gescheiden. Aan de noordzijde bevindt zich een 
vervallen wijk die is ontworpen volgens het typische schema 
van de negentiende eeuw. In het zuiden, op de hellingen 
van de heuvel van Cointe, ligt een meer residentiële,  
minder dichtbebouwde wijk. De bouw werd in verschillende 

fasen uitgevoerd, aangezien het oude station naast het 
nieuwe station tijdens de hele duur van de werken in  
gebruik bleef, met de helft van de sporen in gebruik.  
Na de herstructurering en renovatie van het station is  
de stad Luik een belangrijk knooppunt geworden in het 
Europese netwerk van hogesnelheidstreinen, dat Engeland, 
Frankrijk, België en Duitsland met elkaar verbindt.

TREINSTATION LUIK

Een gevoel van openheid en verbinding tussen het station en de stad.
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CALATRAVA
De excentrieke architect heeft een erg lange, maar niet  
bepaald smetteloze lijst van vervolledigde bouwwerken 
achter zijn naam staan. Zijn architectuurstijl kan als neo
futuristisch omschreven worden. Hij staat bekend om zijn 
extravagante bouwwerken die, wellicht door de grote nadruk 
op het uiterlijk, op zowel functioneel, financieel als structureel 
gebied niet altijd onberispelijk zijn. Ook haalt hij zelden de 
afgesproken deadline van oplevering. Hij ligt in de clinch 
met de regering van regio Valencia, omdat er verschillende 
ernstige structurele gebreken blijken te zijn aan het  
Paleis der Kunsten in de stad. Ook het Italiaanse Rekenhof 
heeft Calatrava aangeklaagd voor de disproportionele  
kosten – drie keer zo hoog als gebudgetteerd – voor de  
constructie van een brug over de Canal Grande. En ook over 
het station in Luik kreeg de architect kritiek te verduren.  
Zo heeft de bouw een slordige drie jaar vertraging opgelo
pen – in totaal duurde het zo’n 11 jaar –, vielen de kosten uit
eindelijk een stuk hoger uit (totaal een slordige 312 miljoen 
euro), en lag de focus vooral op de vorm, maar niet bepaald 

op de functie. Er waren bijvoorbeeld geen zitbanken op de 
perrons aanwezig, omdat dit volgens Calatrava niet strookte 
met zijn artistieke concept. Uiteindelijk zijn er, op perron 1 na,  
op alle perrons alsnog banken neergezet, waarschijnlijk 
omdat het comfort van de reizigers toch belangrijker werd 
gevonden dan de artistieke wetten van de ontwerper.

INDELING
Het station heeft negen sporen en vijf perrons, waarvan er  
drie met een lengte van 450 meter zijn uitgerust om hoge
snelheidstreinen te ontvangen; de andere twee zijn 350 meter 
lang. Het station is verticaal georganiseerd op verschillende 
niveaus: een level met een grote galerij, een niveau met het 
spoorwegplatform en een niveau met de tussenliggende 
parkeerplaatsen met de kruisende voetpaden.  
Het passagierscentrum met wachtkamers, winkels en eet
gelegenheden bevindt zich onder de sporen, op hetzelfde 
niveau als het voetgangersplein voor het station.  
Aan de achterkant van het station leidt een afslag van de 
nabijgelegen snelweg en een verbindingsweg vanuit de 
stad naar het Kiss en Ride gedeelte, vanwaar je over het hele 
station heen kijkt. Door de open structuur van het dak kun je 
van daaruit ook de stad in kijken. Aan de kant van de stad 
zorgt een groot plein ervoor dat voetgangers het station op 
een rustige manier kunnen betreden.

MAJESTUEUZE KOEPEL
De koepel van het stationsgebouw strekt zich uit over de  
vijf 145 meter lange treinperrons en wordt verlengd door 
twee zijdelingse luifels. De karakteristieke transparantie van 
het station wordt bewerkstelligd door het gewelf van glas  
en staal én het ontbreken van gevels aan de zijkanten.  
Dat zorgt aan de ene kant voor een gevoel van openheid 
en verbinding tussen het station en de stad, maar aan de 
andere kant draagt het bij aan de nogal koude gevoels
temperaturen in de winter. 

Omdat tijdens de bouw de treindienst niet werd onderbroken, 
werd de montage uitgevoerd met een techniek die normaal 
bij de bouw van bruggen wordt toegepast. De koepel werd 
deel voor deel naast het station gebouwd en geleidelijk aan  
op tijdelijke tribunes op de werksporen gemonteerd.  
De luifels aan de zijkanten werden ter plaatse opgetrokken. 
De bogen van het gewelf, met een lengte van 200 meter en 
een breedte van 35 meter, en het overeenkomstige deel van 
de loopbruggen werden gemonteerd op een parkeerterrein, 
weg van de sporen. De 39 stalen bogen rusten op twee loop
bruggen die ondersteund worden door vierhoekige metalen 
stukken. Zij plaatsten zichzelf geleidelijk op hun plaats,  
in een proces dat zeven sessies nodig had, voordat de bogen 
en loopbruggen in hun definitieve positie waren geplaatst. 
Toen het hele dak eenmaal op zijn plaats zat, werden de 
twee luifels, die de structuur overdwars stabiliseren, op hun  
definitieve plaats gemonteerd en vervolgens van glas voor
zien. De luifel aan de kant van het toegangsplein is 45 meter 
diep, die aan de kant van de heuvel 38 meter. De wind
belasting is geschat op basis van windtunneltesten.  
Op de begane grond verbindt een reeks voetgangersbrug
gen en loopbruggen het ene uiteinde met het andere. 
Onder het station zijn twee regenwaterbassins verzonken,  
die bij hevige regenval het water van het 33.000 m² grote dak 
op moeten vangen.

De aluminium frames van de glaspanelen zijn in staat de 
vervorming van de constructie te volgen. De spoorrails, die 
boven het passagierscentrum zweven, worden ondersteund 
door brugdekken met kokerbalken. Betonnen plaatbalken 

ondersteunen de glas en tegelplateaus die zorgen voor 
natuurlijke lichtinval naar het passagierscentrum. Het station 
is voornamelijk gebouwd met staal, glas en beton en vrijwel 
alle zichtbare betonstructuren zijn gemaakt van wit beton. 
Vanuit de koepel zijn er vijf luifels, ook van glas en staal,  
die evenveel perrons bedekken. Verder is er ook nagedacht 
over het onderhoud van het bouwwerk. De binnenzijde van 
het dak kan worden gereinigd door middel van een sokkel 
die tussen elke boog beweegt. Het onderhoud van de  
buitenkant kan worden gedaan vanaf loopbruggen die  
op rails zijn gemonteerd. 

Drie jaar vertraging, een dikke 100 miljoen overschrijding van 
het budget en kritiek op de functionele eigenschappen van 
het bouwwerk. Volgens sommigen past het hele bouwwerk 
niet in het straatbeeld van Luik. Of het alle moeite waard 
was, daar lijken de meningen over verdeeld, maar dat er een 
imposant bouwwerk met wereldse allure staat, valt eigenlijk 
door niemand te ontkennen. ■

INTERNATIONALE DAKEN

De koepel werd deel voor deel naast het station gebouwd en geleidelijk  

aan op tijdelijke tribunes op de werksporen gemonteerd.

De koepel van Station Liège-Guillemins strekt zich uit  

over de vijf 145 meter lange treinperrons.

Een imposante compositie van beton, staal, glas en aluminium.

TREINSTATION LUIK

Perron

Niet voor iedereen passend in het straatbeeld van Luik,  

maar wel met wereldse allure.

BOUWWERK  STATION LIÈGEGUILLEMINS
ARCHITECT  SANTIAGO CALATRAVA
BOUWKUNDIG INGENIEUR  SANTIAGO CALATRAVA, BUREAU 
D’ÉTUDES GREISCH
BOUWBEDRIJF  AM CFEGALÈREDUCHÊNEWUST
ONTWIKKELAAR  NMBS HOLDING, INFRABEL EN EURO LUIK TGV
ONTWORPEN IN  1996
GEBOUWD IN  2000  2009
GERAAMDE KOSTEN WERKEN  200 MILJOEN EURO
UITEINDELIJKE KOSTEN WERKEN  312 MILJOEN EURO
BEBOUWDE OPPERVLAKTE  49.000 M2

LOCATIE  2 PLACE DES GUILLEMINS, LUIK, BELGIË



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

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

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

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

Waarom zetwerk van Aabo Trading?

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

Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

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

Zetwerk op 
maat nodig?

INNOVATIVE
PARTNER

Wij adviseren u graag: 0251 229 323 

BIJ PLATTE DAKEN DENK JE AAN ANJO!
Anjo ontwikkelt en produceert innovatieve oplossingen voor de dak- en installatiebranche. 
Toonaangevende producent dankzij snelle en betrouwbare levering van topkwaliteit producten.

anjo.nl

OPLOSSINGEN
VOOR PLATTE DAKEN

“Denken en doen 

onder één dak”

Westknollendam 120-AA  |  1525 PT Westknollendam  |  Postbus 214, 1520 AE Wormerveer  |  (075) 621 20 11  |  info@boko.nl  |  www.boko.nl

“Denken en doen 

onder één dak”

Westknollendam 120-AA  |  1525 PT Westknollendam  |  Postbus 214, 1520 AE Wormerveer  |  (075) 621 20 11  |  info@boko.nl  |  www.boko.nl
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Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

CHAPEAU

ABONNEMENT
Inscio levert op abonnementsbasis ‘DataasaService’ voor 
het remote monitoren van de conditie van vooral daken, 
gevels en funderingen. Meetwaarden als beweging, tempe
ratuur, vochtigheid en isolatiewaarden worden gerelateerd 
aan de sensorlocaties gevisualiseerd in een overzichtelijk 
dashboard, online en in een app. IoTsensoren communice
ren elk uur, of een andere interval, diverse meetwaarden via 
een Long Range Wide Area Network of LoRaWAN.  

Deze combinatie verbruikt weinig energie, waardoor deze 
oplossing jarenlang zonder onderhoud alle meetwaarden 
kan doorgeven, als alternatief voor dure inspecties op locatie. 
Het systeem is eenvoudig en zonder investering vooraf op 
abonnementsbasis te gebruiken. 

SLIMME DAKEN
De sensoren van Inscio worden onder andere toegepast 
voor het creëren van slimme daken. Daken worden steeds 
vaker gebruikt als verblijfsruimte (daktuinen) en voor het 
opvangen en afvoeren van hemelwater (retentiedaken) en 
dat maakt conditiemonitoring belangrijker. Inscio maakt van 
geïsoleerde platte daken zichzelf monitorende slimme assets. 
Van Wylick isolerende daken in HeeswijkDinther gebruikt de 
innovatieve meetoplossing van Inscio in het Isomixaanbod. 
Daarbij meten sensoren in de drie lagen van Isomixdaken  
of de temperatuur, het vochtgehalte en de geleiding binnen 
de gewenste gebruikswaarden blijven. Behalve lekkages  
en schades voorkomen, helpen sensoren ook een oorzaak 
sneller te achterhalen. www.inscio.nl ■

Inscio introduceert een cloudgebaseerde service voor dataacquisitie en 

analyse van gebouwen en infrastructuur met Internet of Things (IoT)sensoren. 

Deze geven inzicht in de conditie, het gedrag en de levensduur van bijvoor

beeld daken, gevels en civieltechnische kunstwerken. Beslissingen over onder

houd of renovaties kunnen daarmee gemaakt worden op basis van actuele 

data, in plaats van aannames, modellen en kostbare periodieke inspecties. 

Lekkages en schades 
voorkomen met meetdata

IOT-SENSOREN MAKEN CONDITIE GEBOUWEN EN INFRASTRUCTUUR REALTIME INZICHTELIJK

Daksensor in dakpakket.

Dashboard daken.

Realtime inzicht 
in de werking van daken, 
zonder tijdrovende inspecties.

Het dak functioneert steeds vaker als verblijfsruimte (daktuinen) of als hemelwater opvang 

(retentiedaken). Conditiemonitoring is daarom steeds belangrijker. Inscio introduceert ‘Data-

as-a-Service’:  IoT-sensoren geven elk uur diverse meetwaarden via een LoRaWAN door, 

zoals beweging, temperatuur, vochtigheid en isolatiewaarden. Cloudbased en overzichtelijk 

gepresenteerd in een online dashboard en app. Door realtime en historisch inzicht in de 

werking van je dak baseer je onderhoud en vervanging  op actuele data in plaats van aannames. 

Zonder opstartkosten, op abonnementsbasis. Kijk voor meer informatie op inscio.nl
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NIEUWSLIJN

Agenda
14 september 2021 
DAG VAN DE DAKDEKKER
Op de tweede dinsdag van  
september wordt de dakdekker  
in het zonnetje gezet. 
www.dagvandedakdekker.nl

25 september 2021
DAG VAN DE BOUW
Jaarlijkse open dag waarop bouwlocaties door 
heel Nederland hun bouwhekken openstellen. 
Locaties door heel Nederland. 
www.debouwmaakthet.nl

28, 29 en 30 september 2021
SOLAR SOLUTIONS INTERNATIONAL
de grootste vakbeurs voor zonneenergie  
in NoordWestEuropa. 
Expo Haarlemmermeer. www.solarsolutions.nl
7, 8 en 9 oktober 2021

GIS-SHOW
Achtste editie van deze Italiaanse beurs  
voor de toegangs, hijs en gespecialiseerde 
 transportsector in de Piacenza Expo. 
www.gisexpo.it

18 t/m 22 oktober
BOUWBEURS 2021
Jaarbeurs, Utrecht.
www.bouwbeurslive.nl.

11 november 2021
DAKEN & ZAKEN
Dé dakenvakbeurs van 
Nederland brengt op
drachtgevers, leveranciers 
en verwerkers bij elkaar. 
Voor catering en (gratis) 
parkeer gelegenheid wordt gezorgd. 
Evenementenhal in Gorinchem,  
van 10.00  20.00 uur. 
www.dakenenzaken.nl.

18 maart 2022
DAK VAN HET JAAR 2021
Alvast reserveren in de agenda. Feestavond  
met verkiezing van Dak van het Jaar 2021  
Roofs en steilDAK en bekendmaking  
Dakenman of vrouw van het Jaar 2021.
Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee.  
www.dakvanhetjaar.nl.

P E R S O N A L I A
Klaas Kortegast Vice President Sales &  
Marketing CARLISLE® CM Europe
Met ingang van 17 mei 2021 zal Klaas Kortegast  
de functie van Vice President Sales & Marketing  
CARLISLE® CM Europe bekleden en deze divisies  
leiden voor de panEuropese bedrijvengroep.  
De 38jarige Duitser zal verantwoordelijk zijn voor het  
opnieuw afstemmen van de Europese sales en marketing  
van CARLISLE®, het uitbreiden en optimaliseren van de bestaande structuren  
en zo een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van de bedrijfs
doelstellingen van CARLISLE® Vision 2025. 

Stephan Beerends directeur Sempergreen Trade
De internationale Sempergreen Group heeft  
Stephan Beerends benoemd als directeur  
Sempergreen Trade. Hij zal leiding geven aan  
de divisie Trade en is daarmee verantwoordelijk  
voor de strategie en beleidsontwikkeling van de  
business unit Groene Daken en Bodembedekking  
binnen Europa. Hierbij zal hij de strategische koers  
doorvertalen naar de dagelijkse praktijk. Voor de divisie  
Sempergreen Trade is een stevige groeiambitie uitgesproken  
ten aanzien van de verkoop en marketing van Groene Daken en Bodem
bedekking in Europa. Stephan wil dit realiseren, door de huidige fundering  
van de Europese sales en marketingorganisatie verder te verstevigen. 

 DINSDAG 14 SEPTEMBER

DAG VAN DE 
DAKDEKKER

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

DAKEN&ZAKEN

FONS MEEDER  
OVERGENOMEN  
DOOR SOPREMA
Soprema heeft in april  
Fons Meeder BV overge
nomen, de Zwijndrechtse 

specialist voor dakdekkersgereedschappen en aanverwante artikelen en 
producent van dakrandbeveiliging. Met de overname versterkt Soprema zijn 
marktpositie binnen de dakrandbeveiliging en dakdekkersgereedschappen. 
Sopremadochter Vlutters Tools & Safety is al actief binnen de Nederlandse 
markt, met het complementaire assortiment van Fons Meeder is verdere 
groei mogelijk in deze markt.

STRETCHOVERALL MET EXTRA BEWEGINGSVRIJHEID
Rugged Flex Overall is de lichtgewicht stretchversie van de 
alom bekende BIB van Carhartt. De extra stretch biedt veel 
bewegingsvrijheid zodat je zonder problemen kunt bukken, 
knielen en klimmen. De pasvorm is ontworpen om optimaal 
te kunnen bewegen. Ondanks de lichtgewicht stof is de  
overall zeer robuust en gemaakt om lang mee te gaan.  
Dat is te danken aan de slijtvaste canvas of denim,  
driedubbel gestikte naden, versterkte manchetten en  
dubbele kniestukken. De overall hoeft niet te worden  
ingedragen. www.carhartt.com.

DOBBERDAK OP EXPERIMENTENDAK
Water bufferen, gecombineerd met een groendak op basis van kurk en waterplanten, Dat is Dobberdak. De uitvoering van dit  
nieuwe concept begint dit voorjaar met het eerste testexemplaar op het Experimentendak aan het Kleinpolderplein in Rotterdam 
(zie Roofs april 2021). Dobberdak combineert groen en blauw. Het is een drijvend groendak dat bestaat uit water, kurk en  
beplanting. Doordat water een elementair onderdeel is in dit systeem, biedt het veel meer mogelijkheden voor dierlijk en plant
aardig leven dan op een regulier groendak. Bijtjes kunnen drinken, vogels badderen en er is een rijkere variatie aan planten.  
Door het lage gewicht kan er meer water worden gebufferd. De testfase start juni; een jaar lang wordt de waterkwaliteit  
gemonitord en of er toename is van dierlijk leven. Dit nieuwe daksysteem is een idee van Marijn van Rossum (Earth Kweek)  
en wordt doorontwikkeld door Liesbeth Verhoeven (Helkantplant), Joke Nijburg (Waterschakel) en Tijs van Ruth (WaterLeider).  
De naam Dobberdak is bedacht door Joep Klabbers. 

HÔTEL DU MUS
Naar aanleiding van ons ecologisch onderzoek, in het 
kader van flora & fauna en wet natuurbescherming 
(WNB), heeft Van Venrooy Dakdekking samen met 
ketenpartner Rensing Bouw, voor woningcorporatie de 
Alliantie drie unieke mussenhotels gemaakt en geplaatst 
in Speeltuin Kruiskamp te Amersfoort. Na verduurza
mingen van omliggende woonblokken zorgen de hotels 
dat de mussenkolonie een dak boven het hoofd houdt. 
De speeltuin heeft veel zand en dichte struiken en is 
daarom zeer geschikt voor mussen. Ook het educatieve 
aspect is een mooie bijkomstigheid voor Speeltuin
vereniging Kruiskampkwartier. Wie geïnteresseerd is in 
Hôtel du Mus kan contact opnemen met de dakdekker.

PLATDAKRAMEN EN TUIMELRAMEN MET SOLAR
FAKRO dakramen met solar hebben een zonnepaneel aan 
de buitenzijde dat zorgt voor voldoende zonneenergie om 
het raam elektrisch te kunnen bedienen met behulp van een  
afstandsbediening. Een netstroomaansluiting is niet nodig.  
FAKRO is de eerste en enige aanbieder van een solar oplos  
sing voor een plat dak. De geïntegreerde regensensor zorgt 
dat het raam automatisch sluit als het regent. Daarnaast 
heeft FAKRO het solar assortiment uitgebreid met een tuimel 
dakraam en verduisterend 
rolgordijn. Hierdoor is een  
elektrisch bedienbaar dakraam 
op zonneenergie mogelijk 
voor ieder hellend of plat dak. 
Duurzaam én eenvoudig te 
installe ren.  
www.hetmooistelicht.nl  
en www.fakro.nl.

KLAAS K400 RHX VOOR HOUWERS DAKWERKEN
Klant van het eerste uur Jan Houwers heeft van Allup een  
splinternieuwe Klaas K400RSX geleverd gekregen, de vijfde  
Klaaskraan op rij. De kraan heeft een haakhoogte van maar 
liefst 35 meter, een maximaal hijsvermogen van 1.600 Kg,  
en een zijdelings bereik van 30 meter; als hoogwerker een werk
hoogte van 31 meter, met een zijdelings bereik van 21 meter.  
De K400 RHX is de krachtigste Klaasaanhangwagenkraan en 
biedt met een hydraulische uitschuifbare jib en zijn Xafstempeling 
veel voordelen. De K400 RHX is bovendien uitgevoerd met  
hybride voorbereiding en hierdoor is het mogelijk om  
CO2neutraal te werken. 
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SPECIAL  Multifunctionele daken, parkeerdaken

DAK VAN HET JAAR
Mannoury, Amsterdam

REINIER DE GRAAF ZIEKENHUIS
Opereren op parkeerdak

REKENINSTRUMENT  
LIFE@URBAN ROOFS
In 15 minuten maatschappelijke  
kosten en baten in beeld

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

bmigroup.com/nl

It’s never just a roof.



DAKBEDEKKING  I  VLOEIBARE WATERDICHTING  I  ISOLATIE

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

JIJ & IKO.
VAN GENERATIE
OP GENERATIE

NIEUW:
IKO®LIFETIME
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