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COLUMN

Vol energie het nieuwe jaar in

aannemer laten bouwen, en je hebt de échte zelfbouwers, 
mensen die zelf op de steigers staan te metselen en een 
hele schare individuen om zich heen hebben met elk hun  
eigen discipline die ’s avonds en in de weekenden helpen 
het huis te bouwen. Bij deze laatste categorie wil ik even  
stilstaan. Ik heb de indruk als ik ’s avonds voor de zoveelste 
keer (wat moet je anders) door de nieuwbouwwijk wandel, 
dat die echte zelfbouwers met een zo klein mogelijk budget 
een zo groot mogelijk huis willen bouwen. Door heel veel zelf te  
doen, wordt er op de arbeidskosten al flink bespaard, maar 
ook op de bouwmaterialen wordt volgens mij flink beknibbeld.  
De mensen die mij een beetje kennen, weten dat ik in het 
verleden bij een isolatiefabrikant heb gewerkt, dus kijk ik op 
een bouwplaats altijd naar welke isolatie wordt toegepast.  
Bij die échte zelfbouwers zie ik dan regelmatig twee en  
soms drie verschillende soorten isolatie in de spouwmuur 
verdwijnen; duidelijk een gevalletje van restpartijen opkopen 
of het zijn misschien zelfs tweede keus materialen.  
Elke zichzelf respecterende isolatiefabrikant verkoopt tweede 
keus materiaal zonder CE-markering; het is tenslotte tweede 
keus, dus ergens voldoet het materiaal niet aan. Ik vraag me 
dan altijd af hoe in die gevallen aangetoond kan worden 
dat met die tweede keus isolatieplaten de isolatiewaarde 
wordt bereikt, die het zou moeten bereiken. Ik hoop van  
harte dat met de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen  
hier meer aandacht voor zal zijn. Ik weet in ieder geval dat  
ik nooit een huis zou kopen dat oorspronkelijk door een 
échte zelfbouwer is gebouwd.

Marco de Kok

Zo, het jaar 2020 ligt inmiddels een aantal weken achter ons. 
Als ik deze column schrijf is het net eind januari. Ik ben vol 
energie en goede moed het nieuwe jaar begonnen.  
Alleen is niets veranderd ten opzichte van vorig jaar; sterker 
nog, met de avondklok en de bezoekrestricties is het alleen 
nog maar erger geworden. Ik heb pas mijn verjaardag 
achter de rug, op die dag zegge en schrijve één vriend op 
bezoek gehad en die kwam (weliswaar vlak van tevoren 
aangekondigd) geheel onverwachts langs. Ik had niemand 
gevraagd, want wie zou ik moeten kiezen? Mijn vader of  
mijn moeder, die normaal gesproken gewoon met z’n 
tweeën komen, welke van mijn vrienden zou mogen  
komen en welke niet. Lastige keuzes, dus ik maakte die niet,  
en uiteindelijk werd die voor mij gemaakt. Het was trouwens 
erg gezellig die middag.

Maar verder is het nog steeds thuis werken, afhaalmaaltijden 
bij ons favoriete restaurant bestellen – die ik dan als een 
ware chef thuis nog moet bereiden (lees: opwarmen) – en 
het hoogtepunt van de dag is boodschappen doen in de 
supermarkt. Zelfs het plaatselijke huis-aan-huis blaadje  
lees ik iedere keer van voor naar achteren helemaal uit;  
blij dat ik nog steeds geen “nee – nee” sticker heb geregeld.

Nee, zo vol energie aan het nieuwe jaar begonnen, en zo 
snel vloeit die energie ook weer weg. Hee, dat is toevallig, 
laat dit nu net het themanummer zijn over energie en isolatie! 
Over wegvloeien van energie gesproken. Alleen heb ik het 
nu niet over verwarmingsenergie en thermische isolatie, 
maar over mentale energie, waarbij de mentale isolatie is, 
de dingen ondernemen die we in 2019 als vanzelfsprekend 
beschouwden. Van leuke dingen doen, mensen ontmoeten, 
knuffelen, daar krijgen we energie van en houdt de energie 
ook bij ons binnen: mentale isolatie dus.

Maar deze column is geen klaagzang. Als ik zie hoe mijn  
zonen (ik heb er drie) heel trouw en vol aandacht hun  
digitale lessen volgen en hun opdrachten maken, dan ben ik 
daar super trots op. Ook het feit dat mijn collega’s elkaar  
weten te motiveren, af en toe elkaar ook een duwtje in de 
rug geven en samen het jaar 2020 in ieder geval zakelijk toch 
tot een goed einde hebben weten te brengen, dat geeft  
ook een goed gevoel. Gelukkig zie ik bij mijn vrienden en 
bekenden om mij heen dat zij zich er ook redelijk goed door-
heen slaan. Allemaal hebben ze een partner en een gezin,  
dus raken zij niet snel in een isolement, om in de terminologie 
van dit themanummer te blijven.

Ik wil toch nog even iets kwijt over echte thermische isolatie, 
daar gaat tenslotte over. In het dorp waarin ik nu al vijftien 
jaar woon, is in die periode heel veel nieuwbouw gepleegd. 
Veel seriematige nieuwbouw, maar ook heel veel bouw in 
eigen beheer, de zogenaamde zelfbouwers. Maar hier heb 
je ook weer verschillen in: je hebt mensen die samen met 
een architect een ontwerp verzinnen en dat dan door een 

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.
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FOTO OP DE VOORPLAAT
Startmotor, Rotterdam. (Foto: Marge Architecten)
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Mooier (en Rotterdamser) krijg je het niet: tussen de Batterijstraat,  

de Tandwielstraat en de Dynamostraat ligt het woningbouwproject  

de Startmotor. Deze nieuwbouw tussen winkelcentrum Zuidplein en de  

Dordtsestraatweg biedt huisvesting aan 566 starters op de woningmarkt in  

de leeftijd van 18 tot 27 jaar. De woningen zijn verdeeld over drie volumes  

van verschillende hoogtes die rond een binnenhof staan. Om tegenwicht  

te bieden aan de overspannen woningmarkt met zijn woekerprijzen heeft  

ontwikkelaar Startmotor laagdrempelig opgezet met een bescheiden 

inkomens eis en onder de huurtoeslaggrens. Het vormen van sociale contac-

ten tussen bewoners wordt vergemakkelijkt door de vele collectieve ruimtes 

en, heel bijzonder, door vier verschillend uitgewerkte multifunctionele daken.

Laagdrempelige  
woningbouw met een zee 
aan ruimte(n) op de daken

Het gebouw is onder leiding van Louis Aussen ontworpen 
door een team van Marge Architecten. Die heeft zich voor  
de gevel laten inspireren door de wederopbouwarchitectuur 
– een wens van de gemeente – wat heeft geleid tot bijzon-
dere gevels met mooie detaillering en veel glas. Ze stralen  
een kwaliteit uit die een positieve impuls zou zijn voor elke 
stadsbuurt. De volumes van Startmotor lopen vanaf de  
Batterijstraat met de klok mee op van 7, via 10 naar  
13 bouwlagen en sluiten zo aan om de omliggende bebou-
wing. Naast de woningen omvat het complex nog een 
 parkeergarage voor 132 auto’s, een fietsenstalling voor circa 
700 fietsen, 330 m² horeca en 600 m² commerciële ruimte.

Voor de jonge bewoners is alles uit de kast getrokken om het  
naar hun zin te maken. Naast de vele mogelijkheden binnen 
hebben drie daken een bestemming gekregen in de ont-
spanningssfeer. Even een paar getallen. De omsloten binnen-
hof (875 m2, niveau 1e verdieping) is ingericht als speelveld 
met kunstgras en speeltoestellen voor jongvolwassenen;  
op het dak van de laagste vleugel (600 m2, 7e verdieping) is 
een moestuin aangelegd; op dak van het kopvolume (10e) 
staat een sportkooi (400 m2) met omloop (200 m2);  
het dak van het hoogste volume (1.100 m2) is enerzijds 
ingericht als caféterras met een dakpaviljoen en anderzijds 
ingevuld met zoveel mogelijk PV-panelen. 

TECHNIEK
Om al deze verschillende daken een bestendige dakafwer-
king te geven, heeft Martens Aannemingsbedrijf een beroep 
gedaan op De Bruijn Dakbedekkingen. “Een prachtige  
afwisselende opdracht”, vertelt bedrijfsleider Arjan Baas,  
die onderscheid maakt tussen de gebruiksdaken en het  

PV-dak. “Bij de drie gebruiksdaken op de eerste, zevende  
en tiende verdieping is de op afschot gestorte betonnen 
ondergrond telkens afgewerkt als een omgekeerd dak.  
Op het beton is achtereenvolgens hechtprimer  aangebracht, 
daarop een geplakte bitumineuze laag en een gebrande  
laag APP 470 K14 bitumen, hierover 220 mm XPS isolatie,  
een beschermlaag, en daarop tegels kunstgras of aarde 
voor de moestuin. De XPS-isolatie op het speelveld is met 
160 mm iets dunner omdat daaronder een fietsenstalling en 
andere algemene ruimtes liggen die lagere isolatie-eisen 
hebben. Voor de lichttoetreding zijn in dit dak een reeks 
doorvalveilige lichtkoepels ingebouwd.” Voor de moestuin  

op de zevende verdieping is een 
bak van keerwanden gemaakt waar 
aarde in gestort is. De schoorstenen 
zijn van de verzamelkanalen van  
de ontluchting. Op het sportveld is 
op het dakpakket een tegelvloer 
met sportbelijning aangelegd 
met 50 bij 50 tegels. De 6 cm dikke 
tegels liggen in hoogte gefixeerd 
met lockplates op een ondervloer 
met tweezijdig afschot. Als bovenste 
isolatieplaat is hier het drukvastere 
Roofmate toegepast met hierover 
een scheidingsdoek die de be-
schermlaag vormt tussen de isolatie 
en de schotels waar de lockplates 
op staan. Over het sportveld is  
een stalen kooi gebouwd die aan 
boven en zijkanten is volgezet  
met zonnepanelen.

Het PV-gedeelte kreeg een andere 
aanpak. Op de betonvloer is een 
volledig demonteerbaar pakket 
aangelegd. Die bestaat uit een 
dampremmende laag van PE-folie, 
EPS afschotisolatie, met hierover  

PIR-isolatie, twee lagen losliggende bitumen NEN6063 en 
daarop 70 mm ballast van 30/60 spoorweggrind.  
Baas: “Voor een PV-installatie een brandveilige oplossing met 
beton en grind. De panelen zijn met bouten gemonteerd op 
de betonnen ondergrond, dat moet wel op deze hoogte.” 

JHet Dak van het  aar 2021

Loungeterras op de dertiende verdieping. (Foto: Marge Architecten) Startmotor, geïnspireerd op de wederopbouwarchitectuur. (Foto: Marge Architecten)

Binnentuin met kunstgras, toestellen en lichtkoepels. (Foto: Marge Architecten)

PV dak met installaties en een liftopbouw.  

(Foto: De Bruijn Dakbedekkingen)
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DUURZAAMHEID
Wat betreft duurzaamheid scoort het 
complex hoog op energiewinning. 
Waar mogelijk zijn panelen gemon-
teerd al is hier en daar het onder-
houd in het geding gekomen.  
Mocht er onderhoud nodig blijken 
aan het dakpakket onder de pane-
len, zullen panelen gedemonteerd 
moeten worden. Het PV-dak is voor-
zien van een demontabel dakpakket, 
wat recycling in de toekomst betrek-
kelijk eenvoudig maakt. De gebruikte 
gemodificeerde dakbedekking is 
honderd procent recyclebaar.  
Op de gebruiksdaken is de eerste 
laag verkleefd op het beton. Baas: 
“Bij dit soort daken is dat het advies. 
Mocht er een lekkage ontstaan dan 
houd je dat beperkt tot die plek.”

VEILIGHEID
De dakdekkers van De Bruijn en alle 
andere dakwerkers vielen onder het  
strakke beveiligingsregime van aan-
nemer Martens. Voor de permanente 
dakranden en hekwerken (caféterras) op hun plek stonden, 
werd de voorvalveiligheid geborgd door tijdelijke hekwerken. 
Baas: “We zijn in januari 2020 begonnen en een aantal dagen 
met harde wind heeft wel in flink wat verlet geresulteerd.  
Dan kies je uiteraard voor veiligheid.” Voor de onderhoudsfase 
zijn op het PV-dak leeflijnsystemen tussen de rijen panelen 
aangebracht. De dakrand is niet goed toegankelijk aan ge-
zien de panelen zo’n twintig centimeter van de dakrand lig-
gen. Onderhoud bestaat uit jaarlijkse controle van de daken 
op vervuiling en afvoeren nalopen. Zwerfvuil en bladeren 
komen nauwelijks voor op deze hoogte. 

SAMENWERKING
Over het onderwerp samenwerking is Arjan Baas hoogst 
tevreden. “De uitvoerder John Hesselberth,  werkvoorbereider 
Paul Mudde en directeur Cees Oosterom van Martens had-
den de bouwplaats goed georganiseerd. Alle informatie werd 
goed aangeleverd, de tekeningen waren altijd up to date en 
alles was goed voorbereid zodat bijvoorbeeld de lastigere 
aansluitingen al in het voortraject waren getackeld. Dat heb 
je bij zo’n werk gewoon nodig. Iedereen is afhankelijk van 
elkaar en als er één zijn koppie laat hangen en de rest komt 
erachteraan, heb je daar allemaal last van.” De dakdekkers 
begonnen met de moestuin op de 7e verdieping en verhuis-
den via het sportdak en het PV/caféterras naar de binnen-
tuin. “Daar stond de torenkraan die door het dak ging.  
Na het demonteren van de kraan is het dak van de fietsen-
stalling afgebouwd en door ons afgewerkt.”

ESTHETIEK
De esthetiek van daken is doorgaans ondergeschikt aan 
de bescherming die het moet bieden. Bij Startmotor speelt 
het ook een beperkte rol. Deze daken zijn wel functioneel 

gemaakt ten behoeve van de bewoners. De variatie in die 
functionaliteit is een enorme plus. Voor een sportvloer kun 
je dan volstaan met grijze tegels. Voor een binnentuin is een 
kunstgrasmat de enige optie want in de schaduw groeit 
geen gras. En op het hoge caféterras ligt een mooie strakke 
tegelvloer in twee kleuren. Jongeren zijn betrekkelijk snel 
tevreden, hier zullen ze erg tevreden mee zijn.  
Nu nog afwachten wanneer ze weer in grotere groepen  
sociale activiteiten kunnen ontplooien. Want daar is de  
Startmotor voor gemaakt. ■

• OPDRACHTGEVER:  BPA BV, RIDDERKERK
• ONTWERP:  MARGE ARCHITECTEN, ROTTERDAM
• AANNEMER:  MARTENS AANNEMINGSBEDRIJF, LEKKERKERK
• DAKDEKKER:  DE BRUIJN DAKBEDEKKINGEN, RIDDERKERK 
• BITUMEN:  ROYAL ROOFING MATERIALS
•  STAALCONSTRUCTIE SPORTKOOI MET PV PANELEN:   

BLANKSTAAL, SCHOONHOVEN
• PV-INSTALLATIE:  HOFFMANDME TECHNIEK, BERGAMBACHT
• TEGELVLOER SPORTDAK:  ZOONTJENS, TILBURG

PROGRAMMA
• 566 WOONEENHEDEN VAN 23 TOT 40 M2

• ONDERGRONDSE PARKEERGARAGE MET 129 PLAATSEN
• 136 BERGINGEN
• FIETSENSTALLING VOOR CA. 700 FIETSEN
• CA. 330 M2 HORECA
• CA. 600 M2 COMMERCIËLE RUIMTE
• CA. 3200 M2 LOUNGE/TUIN/SPORT/PV-DAKEN

JHet Dak van het  aar 2021

Het dak van de sportkooi met omloop wordt afgewerkt met bitumen. (Foto: De Bruijn Dakbedekkingen)

Sportkooi met PV-dak. (Illustratie: Marge Architecten)

Moestuin. (Foto: Marge Architecten)



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

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

www.brouwerszink.nl
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Een dak is nogal eens een sluitpost in gebouwontwerpen. De vijfde gevel 

moet waterdicht zijn en het is bijvoorbeeld handig als je installaties kwijt moet. 

Gelukkig neemt de aandacht voor (de vele mogelijkheden van) daken in  

de architectenwereld toe. Om te ontdekken wat er speelt op het gebied van 

daken bij de ontwerpers van de gebouwde omgeving gaat Roofs op bezoek 

bij een aantal architecten. 

Kraaijvanger  
beloont innoveren

ARCHITECT MET EEN VISIE OP DAKEN

Wat heeft Hans Goverde met daken? 
“Meer dan je denkt. Momenteel heb ik daar een heel  
interessant voorbeeld van, het Bond Park Breda. Langs de 
Graaf Engelbertlaan ligt het witte Esso hoofdkantoor dat 
in de jaren tachtig door Rob Ligtvoet van ons bureau is 
ontworpen. Het is nu een multi tenant gebouw waar Esso 
een van de huurders is. Eigenaar Bond Park BV wil voor deze 
strategische locatie tussen Antwerpen en Rotterdam een 

hoogwaardige kantooruitbreiding ontwikkelen, maar omdat 
het aan de rand van een natuurlijke zone ligt mag daar niet 
gebouwd worden. Daar is een herbestemming voor nodig.  
Ik ben nu eindverantwoordelijk voor het ontwerp, waarin  
wij een volledige integratie van landschap en gebouw  
voorstellen. We leggen de tienduizend vierkante meters 
nieuwbouw helemaal onder een lap groen die vanaf de 
Graaf Engelbertlaan geleidelijk oploopt naar een nieuw 

plein tegenover de bestaande kantoren. Parkeren op maaiveld  
ruilen we zo in voor groen, dat is pure winst en een waarde-
volle toevoeging aan het groene gebied. Het was ons initiatief 
om in de studieopdracht het landschap voorrang te geven. 
Er tegenover staan een aantal woontorens. Als het doorgaat 
hebben de bewoners een groener uitzicht dan voorheen. 
Het is een gevoelig gebied en de provincie zal tot een her-
bestemming moeten besluiten. De gemeente is in elk geval 
zeer geïnteresseerd. Als wij met stenen kunnen ruilen voor dit 
groene dak , wil Provincie er wellicht aan meewerken.” 

Hans Goverde, partner bij Kraaijvanger Architects, bijt het spits af. 
Dit Rotterdamse bureau heeft een imposant oeuvre en een mooie 
geschiedenis die de broers Evert en Herman Kraaijvanger begonnen in 
1927. Vooral voor de wederopbouw van Rotterdam heeft Kraaijvanger 
een enorme productie geleverd. Dat heeft iconische gebouwen  
opgeleverd als het Stationspostgebouw, De Doelen en de  
Amsterdamse Bank aan de Blaak, waar het bureau momenteel  
ook in gevestigd is. Recente(re) projecten zijn de Haagse Poort,  
het Gerechtsgebouw Rotterdam, Museum Voorlinden, Esso Benelux  
in Breda, stadhuis ’s-Hertogenbosch, het stadskantoor en de  
Rabocampus in Utrecht en het stadskantoor in Venlo. 

Bond Park: volledige integratie van landschap en gebouw. 

(Rendering: Kraaijvanger Architects)

Doorsnede Bond Park (Rendering: Kraaijvanger Architects)

Hans Goverde: “We dagen aannemers en leveranciers  

altijd uit om met betere alternatieven te komen.”
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Een bestek is in feite een stop op innoveren – je legt immers 
alles vast met de techniek van dat moment – terwijl wij  
met deze gemeente door innoveren belangrijk vonden.  
Ik heb tegen de aannemer gezegd toen ze geselecteerd 
waren dat ze met alternatieven mochten komen als die  
circulairder waren dan wij hadden getekend. Dat geldt  
evenzo voor de leveranciers, die we altijd uitdagen om  
met betere alternatieven te komen. Het mooie was dat de 
gevelbouwer ons toen vroeg of C2C echt een vlucht ging 
nemen en of zij ook mee moesten met C2C-certificering. 
Toen dacht ik: Yes! Nu gaat de C2C-boodschap zich ook  
onder de leveranciers verspreiden. Certificering kost dan 
teveel tijd, we leggen de alternatieven daarom via een  
quick scan langs de meetlat van de Environmental 
 Protection Encouragement Agency, het keuringsinstituut  
van C2C, om te kijken of of het product in potentie het 
predicaat circulair kan krijgen. Zo is de aannemer van het 
Mercatorbad in Amsterdam gekomen met een beter  
alternatief voor de groene gevelpanelen. Dat we daarvoor 
de modulaire gevel helemaal opnieuw moesten tekenen, 
nemen we voor lief. We gaan dan voor beter.”

En dakafwerkingen?
“Voor de daken geldt het net zo. We willen geen rotzooi,  
geen dakmateriaal met onduidelijke herkomst en het mag 
geen afvalproduct opleveren. Een aantal jaar terug heeft  
de industrie circulaire dakbanen ontwikkeld, Citumen.  
We hebben bij de uitbreiding van de British School of  
The Netherlands in Leidscheveen als eerste in een bestek  

dit materiaal als dakdichting voorgeschreven. En daar stopt 
het niet. Als iemand met een nog beter alternatief komt, 
prima! Wij dagen leveranciers zo uit om met ons mee te 
denken en door te innoveren. Mijn collega Bart van der Werf 
is daar een soort goeroe in en hij heeft inmiddels een flinke 
database opgebouwd. Daarmee bereiden wij ons voor op 
wat wij denken dat komen gaat.  
Venlo is een van de koplopers, maar steeds meer overheden 
en grote opdrachtgevers gaan hun uitvraag herformuleren. 
Het zou mooi zijn als we demontabel konden bouwen en 
tegen de leverancier zeggen: bouw het zo dat je het product 
aan het eind van de looptijd weer terugneemt, wat kun je 
dan aan de prijs doen? Dan krijg je een goede incentive  
bij de fabrikanten om te denken in grondstoffen in plaats  
van afvalproducten.” 

Intussen is ook de renovatie van Ahoy’ afgerond, ook een 
ontwerp van Kraaijvanger. Een enorm dak, maar zonder 
PV of andere multifunctionele bestemming. Hoe kan dat?
“Daar loopt wel een subsidietraject voor zonnecellen,  
maar je hebt te maken met een constructie uit de jaren zestig 
met enorme overspanningen. Daar kan je wel PV op willen, 
dat vergt echter een miljoeneninvestering. Dan kun je de  
PV-panelen beter in een weiland zetten. Waar ik eigenlijk  
op wacht is PV-panelen die geïntegreerd zijn in dakbedek-
king tegen een concurrerende prijs. Maar die zie ik niet  
zo snel komen.” ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

ARCHITECT MET EEN VISIE OP DAKEN

De schaal van dit groene dak is groter  
dan we gewend zijn. 
“Groendaken zijn niet nieuw. Bij Bond Park gaan we wel een 
stap verder omdat het aan rand van een natuurgebied ligt. 
Het wordt ook geen mossedumdak maar een dikke leeflaag 
van zo’n veertig centimeter met gevarieerde vegetatie.  
We gaan met biologen en landschapsdeskundigen nog  
flink sleutelen om er een mooie biotoop van te maken.  
Ik ben sowieso geïnteresseerd in hoe gebouwen een rol  
kunnen spelen in het verbeteren van de biodiversiteit.  
Samen met hittestress beperken, stikstofreductie en het  
bufferen van water zijn er veel mogelijkheden om deze 
thema’s mede aan te pakken in de gebouwde omgeving. 
Daar doen wij onze uiterste best voor. En dan gaat het niet 
om mooie molshopen creëren, het is een landschappelijke 
architectuuropgave.”

Een goed voorbeeld hiervan staat in Venlo  
waar de gemeente vijftien jaar terug een start  
wilde maken met circulair bouwen.
“We hebben voor deze gemeente een stadskantoor  
ontworpen volgens de Cradle to Cradle principes,  
met een levende, goed werkende groene wand die  
weelderig met de seizoenen meebeweegt. Groen, vogels  
en insecten maken het tot een verticaal park.  

Al meer dan vijftigduizend bezoekers hebben het gebouw 
bezocht waaronder veel delegaties uit het buitenland.  
Dat heeft mij wel gemotiveerd om gebouw en landschap 
nog meer met elkaar te verenigen. Naast dit stadskantoor is 
recent een woonvolume gerealiseerd waarvan 50% van de 
gevels zijn ingevuld met PV-panelen. In crisis was dit project 
eruit uitgeknipt en nu weer toegevoegd. Op het parkeerdak 
tussen het woningblok en het stadskantoor is een grote 
patio ingericht met bomen in grote bakken, een waterpartij 
met helofytenfilter die water zuivert en een kas als seizoens-
gebonden werkplek.”

In hoeverre houden jullie je als architect bezig  
met de detaillering? 
“We hebben het ontwerp uitgedetailleerd en het bestek 
gemaakt en daarin staan de waterdichte lagen omschreven, 
hoe de dakafwerking de hoek omgaat en is het tot de  
afvoeren en trimmetjes uitgewerkt. Zolang wij het bestek  
maken, verzorgen wij de detaillering. De aannemer mag  
met kritiek komen bij praktische problemen, hij bouwt het 
dus staat ook garant voor waterdichtheid.”

Maar jullie gaan een stap verder.
“Ja, wij werken aan een meer circulaire toekomst.  
Stadskantoor Venlo is dan een mooi voorbeeld.  

Stadskantoor Venlo (Ronald Tilleman Fotografie)

Op het parkeerdak tussen het woningblok en het stadskantoor is een grote patio ingericht. (Ronald Tilleman Fotografie)
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De Nederlandse Dakdekkers Associatie (NDA) bestaat (bijna) veertig jaar.  

In juni 1981 was dit samenwerkingsverband van dakdekkersbedrijven een 

feit. Het initiatief werd indertijd genomen door oud-directeur en eigenaar van 

Mastum Arjan Tuiten samen met onder meer de mannen van het eerste uur 

Johan Cazemier van Cazdak, Cor Schiebroek van Schiebroek Dakbedekkingen, 

Henk Kwerreveld van Kwerreveld Dakbedekking, Henk Voormolen van  

Voormolen Dakbedekking en Jan Bijlsma van Olster. De eerste directeur was 

Johan Sanders en in de 40 jaar die volgden kwamen daar nog zes achteraan. 

NDA bestaat 40 jaar

specialistische hellende dakvlak met ventilerende systemen 
(daken van leisteen, dakpannen, metalen als zink en koper 
in vooral de monumenten sector). Veelal werken de huidige 
lidbedrijven uitsluitend in de renovatiesector.  
Belangrijke thema’s voor hun zijn centrale inkoop (nu via 
Coninko), het Resultaat Gericht Samenwerken (RGS) voor 
woningbouwvereniging, gemeente en semi overheid en het 
Duurzaam Dak Concept.

VERANDERINGEN
In veertig jaar is natuurlijk veel veranderd. Directieleden ko-
men en gaan, de oude garde is door de jonge garde  
opgevolgd, vaak vanuit familie, en inmiddels is die jonge 
garde ook al niet meer piepjong. In tijden van crisis zijn  
bedrijven omgevallen, andere zijn een andere koers gaan 
varen. Toch blijft de NDA wat ons betreft dé hechte eenheid 
van gelijkgestemde bedrijven binnen de dakdekkersbran-
che. Thema’s als centrale certificering in het kader van de 
BRL 4702, Procescertificaat dakdekken, ISO 9001 en 14001 milieu, 
VCA**, de Veiligheidsladder en VGO wordt centraal onder 
de samenwerkende NDA-vlag opgezet en gefaciliteerd. 
Iedere maand komen commissies bijeen op het gebied van 
techniek, dakbehoud gebruikersbijeenkomst en formuleraad 

en komen de NDA-directieleden naar de maandelijkse ALV 
(Covid crisis uitgezonderd). Daarnaast worden centraal 
scholing, opleiding en trainingen gefaciliteerd. Voorbeeld 
van een nieuw onderwerp: herkennen van type kunststof 
dakbedekking en de reparatie hiervan voor onderhouds-
ploegen van Dakbehoud Nederland, verzorgd door  
BDA opleidingen en Tectum. Tevens worden jaarlijks oplei-
dingen georganiseerd voor de keuringen van veiligheids-
systemen via de producenten, Daarnaast zijn alle leden 
inmiddels voorbereid op de wet kwaliteitsborging via het 
waarborgfonds Dakmerk.

DAK INFORMATIE EN ADVIES CENTRUM
Met de komst van internet, sociale media en het schrijven 
van blogs en artikelen is het publiekstoegankelijke informatie-
centrum in Almere voor een vaste informatiestroom niet meer 
van deze tijd. Het onafhankelijk dakadvies DIAC bestaat 
nog wel. Het team van projectadviseurs is nog steeds actief 
met inspecteren en houdt zich bezig met het maken van 
zogenoemde nulmetingen op platte- en hellende daken, 
veelal voor externe opdrachtgevers. Ook de begeleiding van 
de uitvoering en opleverings- en begrotingsvraagstukken 
worden bij hen ondergebracht.

WIE SCHRIJFT…
In alle  jaren van het NDA bestaan is er veel geschreven. 
Begonnen als vakblad onder de naam de Dakdekker in 
september 1987 zijn er door de jaren heen altijd initiatieven 
geweest om over allerlei opmerkelijke zaken te blijven com-
municeren. Later werd het vakblad Dak+Bouw een vaste 
uitgave van de NDA. Inmiddels is dit vakblad overgegaan 
naar het digitaal platform Dakenraad.nl en worden vaste 

rubrieken gevuld in B+U (Bouw en Uitvoering) en in Roofs.  
Wie schrijft die blijft is het aloude gezegde en daar mogen 
wij trots op zijn. 

De Nederlandse Dakdekkers Associatie gaat nu op voor  
het 50 jarig bestaan. Zeker is dat als iedereen is ingeënt,  
er snel een netwerkorganisatie zal staan – NDA 2.0 – waarin 
we samen de visie en strategie weer voor een lange periode 
zullen vastleggen en uitrollen. 

ZAANSTAD DAKWERKEN NIEUW NDA LID.
Zaanstad Dakwerken is afgelopen februari officieel toe-
getreden tot de NDA en daarmee het negende lidbedrijf. 
Enkele jaren terug waren directeur Adri Swart en technisch 
directeur Gerjon Molenkamp al toegetreden tot de coöpe-
ratieve inkooporganisatie Coninko. De reden van toetre- 
ding tot de NDA is de verdere professionalisering van  
Zaanstad Dakwerken, waarbij het bedrijf kan profiteren van 
de mogelijkheden die geboden worden met Dakbehoud  
Nederland. Sinds 1990 is dit in Nederland de grootste 
 professionele organisatie voor het planmatig onderhoud  
en beheer van de daken voor o.a. vastgoed-beheerders, 
vve’s en woningcorporaties. 

Zaanstad Dakwerken geeft op de vernieuwde website aan 
dat het bedrijf uit Wormerveer toe is aan een nieuwe fase en 
voorop wil blijven lopen in daktechniek: “We hebben een 
duidelijke activiteit: dakwerken. Ofwel het zorgen voor de 
waterdichtheid, isolatie en veiligheid van uw dak. Daarin le-
veren we full-service. U kunt ons inschakelen voor nieuwbouw, 
onderhoud en renovatie, inclusief dakveiligheid. Vanzelfspre-
kend uitgevoerd met onze eigen vakmensen.”

Erik Steegman is verheugd 
dat na jaren van hechte 
samenwerking tussen de 
bestaande aangesloten 
bedrijven er weer een 
nieuw bedrijf toetreedt 
met ook een nieuwe frisse 
kijk op NDA 2.0. Zoals op 
het hoofdkantoor van NDA 
wordt gesymboliseerd 
in het beeld dat in 1987 
geschonken werd door 
de toenmalige aandeel-
houders voor de nieuwe 
locatie in Almere, met 
aanvulling van de heren 
E. Egberts en J. Groen. 
Hierin worden tien dakran-
den getoond binnen een 
metalen cirkel, symbolisch 
staand voor de negen 
leden plus de NDA. ■

Erik Steegman, directeur NDA

De gedachte achter de oprichting was indertijd het bunde-
len van kennis en het afleveren van betere producten en 
dienstverlening. Inmiddels zijn daar vele andere doelstel-
lingen aan toegevoegd. Eén daarvan was het gezamenlijk 
inkopen van kwalitatief hoogwaardige materialen en het 
ontwikkelen van nieuwe materialen in nauwe samenwerking 
met de (vooral Nederlandse) producenten. Destijds begon 
de NDA haar activiteiten met vijf lidbedrijven, dat zijn er nu 
negen. Vanuit Almere-stad werd in 1987 gewerkt vanuit een 
eigen pand – ingericht als Dak Informatie en Adviescentrum. 
Momenteel houdt de NDA kantoor in Amersfoort langs  
de A1 op de Databankweg 26, waar kruideniers C1000,  
AH en Jumbo ooit geschiedenis schreven. Vele prominenten 
bezochten het voor die tijd revolutionaire centrum in Almere, 
waaronder toenmalige koningin Beatrix.

De onderlinge samenwerking tussen de aangesloten  
bedrijven heeft de afgelopen jaren zeker niet aan kracht  
en intensiteit ingeboet. Integendeel, het lijkt dat er in de  
Covid-19-periode meer onderlinge samenhang en synergie 
is ontstaan. Zeker vanuit de beheer en onderhoudstak  
Dakbehoud Nederland, waar inmiddels zestig teams het 
vastgoedonderhoud voor hun rekening nemen.

BLINDELINGS VERTROUWEN
Binnen de bedrijven die deel uitmaken van de huidige NDA 
is in de loop der jaren een grote vakkennis opgebouwd.  
Dat geldt voor het toepassen van zowel bitumineuze als 
kunststof dakmaterialen, isolaties voor zowel het platte dak  
met gesloten dakbedekking, maar ook wat betreft het 

ERIK EN DE ANDEREN

Adrie Swart en Erik Steegman toosten op de toetreding van Zaanstad Dakwerken.



Roofs     1918     Roofs

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

De klok valt er bijna op gelijk te zetten: bij meer dan gemiddelde regen-  

of sneeuwval stort er ergens in Nederland een dak in. Roofs heeft in  

het verleden veel aandacht geschonken aan het fenomeen water- en 

sneeuwaccumulatie. De oorzaak (en schuldvraag) is bij de meest recente 

incidenten nog onderwerp van onderzoek. In dit artikel worden de algemene 

principes en aandachtspunten nog eens op een rijtje gezet.

Daken ingestort als 
 gevolg van sneeuwval

DAKINSTORTINGEN EVEN DRAMATISCH ALS VOORSPELBAAR

niet functioneert. Soms zijn de noodafvoeren bijvoorbeeld  
te hoog geplaatst, waardoor het overtollige water (zeker 
wanneer het dak is doorgebogen) niet weg kan en het dak  
is ingestort voordat de noodafvoer is bereikt. Als het dak 
volgens de geldende bouwregelgeving is ontworpen, 
uitgevoerd en onderhouden (denk aan NEN 6702), kan het 
eigenlijk niet instorten. Maar de praktijk is toch vaak anders.

Sneeuwaccumulatie is een verwant fenomeen. Een dak  
dat voldoet aan de bouwregelgeving is bestand tegen  

een normale sneeuwbui. Wanneer zich echter ergens 
sneeuwophopingen gaan voordoen, wordt dit een  ander 
verhaal. Dan kan er gevaar voor instorting dreigen.  
Bij sneeuwaccumulatie wordt het gewicht van de sneeuw 
namelijk zo groot dat het (staal)dak doorbuigt. Zeker als 
door temperaturen rond het vriespunt (overdag) de sneeuw 
inklinkt en compactere ijslagen ontstaan. Als deze  situatie 
lang aanhoudt, kan dit (net als bij wateraccumulatie) 
leiden tot het (gedeeltelijk) instorten van het dak. Wanneer 
de sneeuw handmatig wordt verwijderd, kan dit leiden tot 
beschadiging van de dakbedekking en/of een gevaarlijke 
situatie voor de personen op het dak.

MOGELIJKE OPLOSSINGEN
Zoals gezegd mag een instorting niet voorkomen bij de  
mate van sneeuwval die we begin februari hadden.  
Maar het is een gegeven dat er daken in Nederland staan 
die ook onder deze ‘normale’ omstandigheden een risico 
vormen. Hoe hiermee om te gaan? 
In de loop der jaren zijn er in Roofs voor deze situaties  
diverse mogelijke oplossingen gepresenteerd. Zo stelden  
Nic-Jan Bruins (DGI Dak & Gevel Ingenieurs bv) en  
J. Derks (FE IT Consultant) de toepassing van ‘dakdammen’ 
voor (Roofs januari 2013). Hiermee wordt voorkomen dat  
water en sneeuw als gevolg van wind kan opstuwen en zich 
op een bepaalde plaats op het dak kan ophopen.

Ook kan in sommige situaties wellicht gedacht worden 
aan ‘dakverwarming’ (Roofs juni 2017). Er zijn verschillende 
systemen beschikbaar, waarbij de toepassing met infrarood 
het meest gangbaar is. De gedachte hierachter is natuurlijk 
dat het sneeuw smelt voordat het zich tot een dik (en zwaar) 
pak sneeuw kan ontwikkelen. Vanzelfsprekend is het ook 

bij toepassing van deze 
systemen van essentieel 
belang dat de hwa’s 
en noodafvoeren goed 
functioneren.

Er zijn wellicht ook andere 
oplossingen denkbaar.  
De recente  instortingen 
hebben duidelijk  gemaakt 
dat water- en sneeuwac-
cumulatie voor veel platte 
daken aandachtspunten 
blijven. Diverse vragen die 
gesteld kunnen worden 
bij de meest recente 

instortingen zijn nog niet beantwoord (wat zijn de oorzaken 
geweest, hoe oud zijn de getroffen daken en hoe zijn deze 
daken onderhouden?), maar het staat vast dat er ergens 
iets mis is gegaan. Mocht het onderzoek naar deze daken 
nog nieuwe informatie opleveren, dan zal Roofs hier zeker 
over berichten. ■

Echt veel was het nog niet eens, maar op 7 februari viel voor 
het eerst sinds jaren weer een aardig pak sneeuw dat langer 
dan een paar uur bleef liggen. Behalve sneeuw- en ijspret, 
en behalve de voorspelbare ontregelingen in het verkeer, 
zorgde dat ook voor de (al even voorspelbare) dakinstor-
tingen. Onder andere de daken van het Vrijheidsmuseum in 
Groesbeek, een tennishal in Winterswijk en een loods van  
TNT in Duiven verzakten of stortten in. 
Was de sneeuwval dan zo extreem? Nee. Al in 2003 conclu-
deerden de aan Roofs verbonden deskundigen (tijdens een  
rond dit onderwerp georganiseerd symposium) dat de 
getroffen daken bestand hadden moeten zijn tegen de 
 hoeveelheid regen of sneeuw, als ze volgens de geldende 
bouwregelgeving waren gerealiseerd. Roofs april 2003 is 
 volledig aan dit symposium en de (nog steeds actuele) 
bevindingen van de deskundigen gewijd. Sindsdien publi-
ceerde Roofs een enorme hoeveelheid artikelen over het 
onderwerp, die allemaal zijn na te lezen op respectievelijk 
www.roofs.nl en (vóór 2015) op www.dakweb.nl.

WATER- EN SNEEUWACCUMULATIE
Even kort herhalen. Wateraccumulatie is het fenomeen als 
gevolg waarvan staaldaken instorten: een dak buigt door  
als gevolg van hevige regenval en door die doorbuiging  
zal zich op die plek meer water ophopen. Als dit maar  
lang genoeg doorgaat, zal het dak uiteindelijk bezwijken.  
Het betreft dus voornamelijk de grotere, stalen daken  
(van bijvoorbeeld magazijnen, loodsen, fabriekshallen  
en warenhuizen, waar een dergelijke instorting ook grote 
gevolgen kan hebben voor de inboedel, productie en/of  
de in het pand aanwezige mensen. 
Het probleem doet zich met name voor als er iets mis is  
met het afvoer van het hemelwater, dus als de hwa  
verstopt is en de noodafvoer, om wat voor reden dan ook, 

Het ingestorte dak van de loods van TNT in Duiven.
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VEILIG EN GEZOND WERKEN

In Nederland wordt heel wat geregeld. Helaas is tussen  

al dat geregel niet altijd de gewenste afstemming. 

Een veilig dak is onmogelijk

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

uit de grond worden gestampt. Plaatjes zijn het.  
Maximaal volume met maximale bouwhoogte en  
minimale dakrand. Welstand vindt het prachtig al die  
dozen. Maar hekken op daken, die ontsieren het landschap. 
Ook naar achter gebogen hekken zijn uit den boze. Immers, 
op een gevelaanzicht zie je die gewoon staan. Vanaf maai-
veld niet. De aanvraag geschiedt op basis van de gevelteke-
ning. Dat de kenners van mooi en lelijk daarmee meewerken 
aan onveilige daken is niet zo mooi.

De vergunningverlener moet het object toetsen aan het 
bouwbesluit. In artikel 6.53 wordt voorgeschreven dat aan 
een gebouw veilig onderhoud moet kunnen worden  
gepleegd. Daartoe moeten voorzieningen in het bouwwerk 
worden opgenomen die dat veilig onderhoud mogelijk 
maken. Indien de voorzieningen niet zijn opgenomen in 
het bouwwerk, moeten gebouwgebonden voorzieningen 
worden toegevoegd. De voorzieningen moeten ontworpen 
worden met in gedachte de arbeidshygiënische strategie. 
Dat wil zeggen dat voor een dak eerst gekozen moet worden 
voor valbeveiliging in de vorm van een één meter hoge dak-
rand en als dat niet kan met hekken. Alleen als dat technisch 
niet mogelijk is mag een second-best oplossing gekozen 
worden. Als niet wordt voldaan aan deze eis mag er geen 

vergunning worden afgegeven.  

Nu zit ik in de knoop. Hoe kan het dat 
er wel gebouwd wordt zonder dat 
voldaan wordt aan het bouwbesluit? 
We zijn zover verkokerd dat we alles 
vanuit ons eigen perspectief bezien 
en gefaseerd beoordelen. ■

Adri Frijters

In het verleden werden gebouwen en woningen ontworpen 
met schijngevels. Het gebouw leek daarmee groter en  
de eigenaar leek een groot en mooi pand te bezitten.  
Wij waarderen de trapgevels en de klokgevels nog steeds, 
waarachter een simpele schuine kap schuil gaat. 

Tegenwoordig wordt vaak economisch ontworpen.  
Een gebouw moet zo veel mogelijk volume hebben en  
een zo simpel mogelijke schil. Dat resulteert in de bekende 
dozen zonder noemenswaardig opstaande rand. Het dak 
moet dus 1 mm onder de maximale bouwhoogte komen te 
liggen. In het bestemmingsplan is die maximale bouwhoogte 
vastgelegd. En de vergunningverlener is hard, de dakrand is  
maatgevend. Ook een hek telt mee, hoe transparant het 
ook is. Dat het maaiveld waarop de werknemer terecht komt 
hard is, wordt niet veroorzaakt door de vergunningverlener. 
De sierlijke, speelse dakrand die een meter boven het dak 
uitsteekt is verleden tijd. Tenzij de opdracht gever genoegen 
neemt met minder volume. 

Een andere hobbel is de ‘welstandscommissie’. We willen 
geen verrommeld landschap, maar gebouwen met een 
hoge architectonische waarde. Kijk naar de warehouses die 
langs in het landschap staan en nog steeds in hoog tempo 

Adri Frijte
rs

Laat je inspireren op www.roval.nl

ALUMINIUM BALUSTERSYSTEMEN VOOR MEER VEILIGHEID

Wat hebben de aluminium balustersystemen van Roval Aluminium 

met het dak te maken? Veel. Heel veel. Om valgevaar te voorkomen 

op gebruiksdaken, zoals dakterrassen, daktuinen, parkeerdaken 

of speeldaken, moet permanente valbeveiliging gerealiseerd 

worden. Dat kan door borstweringen te voorzien van aluminium 

muur afdekkappen van Roval Aluminium, waarin de aluminium 

baluster systemen blind in worden gemonteerd. Mooi, duurzaam en 

functioneel. Roval biedt voor deze balustersystemen verschillende 

typen handrail – ovaal, rond, vierkant of rechthoekig – in alle 

Ral-kleuren of geanodiseerd.

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 

meter is
beter!
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DAKRANDBEVEILIGING CONFORM:
EN ISO 13374 klasse A

EN ISO 14122-3.

VEILIG 
 WERKEN OP HOOGTE

DAKRANDBEVEILIGING

VERKRIJGBAAR IN MEERDERE KLEUREN

Loodgrĳs Koper Zwart Wit TerracottaZwartKoperLoodgrĳs TerracottaWit

De grondstof voor Leadax Original is r-PVB. 

Aan het einde van de levensduur wordt het 

product gerecycled en wordt de grondstof 

opnieuw ingezet voor nieuwe Leadax-producten.

In tegenstelling tot traditionele waterkerende 

materialen is Leadax Original niet schadelijk 

voor mens en milieu.

CIRCULAIR WATERKEREND MATERIAALNIET-TOXISCH EN BETER VOOR HET MILIEU

Leadax Original is erg dun en erg licht, en even 

stevig als lood. Leadax Original weegt 3,85 kg 

per m2  en is daarmee 75% lichter dan 18 

ponds of 1,59 mm lood.

Leadax Original heeft geen restwaarde, dus 

het is minder diefstalgevoelig dan lood.

LICHT IN GEWICHT, BETER VOOR JE RUG

MINDER DIEFSTALGEVOELIG DAN LOOD

Leadax Original is erg makkelijk en snel te 

verwerken. We bieden 20 jaar garantie op 

Leadax Original.

MAKKELĲK TE VERWERKEN, EXTREEM STERK

Leadax Original is geen zwaar metaal, dus het is 

minder gevoelig bij temperatuurschommelingen. 

WEERBESTENDIG IN EXTREME CONDITIES

� CIRCULAIRE & DUURZAME LOODVERVANGER �

Flashing | Original

Ons circulair proces

VisscherHolland
Korte Venen 7, 8331 TG Steenwijk

  
0521 - 53 59 39

  
bouw@visscherholland-bouw.nl

  
www.visscherholland-bouw.nl

Leadax draagt bĳ aan het behalen van de SDG’s.
Kĳk op leadax.com voor meer informatie

O�ciële distributeur Leadax Flashing Nederland
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Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

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

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

achter die visie voor het voetlicht te brengen.

“ We moeten alle daken zo  
multifunctioneel mogelijk maken”

er in EVA-Lanxmeer nu dertig zijn, op ongeveer driehonderd 
auto’s in totaal. Ook daarin is onze wijk dus koploper.  
Bij een deel van die elektrische auto’s gaat het om deelauto’s. 
Dat kan via commerciële partijen, maar in onze wijk is er 
door bewoners een coöperatie opgericht. Je ziet dus hoe 
het zonnedak-initiatief vervolgens tot nieuwe initiatieven is 
gaan leiden.”

Bij het zonnedak zijn acht laadpunten voor elektrische auto’s. 
Bijzonder is dat al deze laadpunten als ‘slim laadpunt’ zijn 
uitgevoerd. Sjauw En Wa – Windhorst legt uit: “Normale laad-
punten zijn als het ware ‘dom’: ze leveren energie als de  
auto wordt ingeplugd om te laden. Bij het slimme laadpunt 
hoort een app, waarin je aangeeft wanneer je de auto  
weer nodig hebt en hoe vol de accu dan moet zitten.  
Daarna regelt de app alles: die kijkt wanneer jouw auto  
energie nodig heeft en wanneer er energie daarvoor beschik-
baar is vanuit de zonnepanelen. Daarnaast is er ook een 
laadpunt dat energie uit de accu van de auto kan ont-
trekken om op deze manier energie terug te leveren op de 
momenten dat de zon niet schijnt. Zo worden overschotten 
en tekorten gereguleerd. Auto’s worden zo een soort batterij 
waarin energie tijdelijk wordt opgeslagen.”

Daarmee is EVA-Lanxmeer binnen Europa een van de  
koplopers van slim laden. “In Nederland zijn nu ongeveer  
45 pilots gaande, onder meer door Eneco. Maar wij zijn  
verder: wij hebben de eerste slimme laadpunten die 
ope rationeel zijn. Ook de NS is ermee bezig. Hier om de 
hoek, naast station Culemborg, wordt dit jaar een deel 
van de  parkeerplaats voorzien van een zonnedak. Dat het 
hier  gebeurt, is vast geen toeval: na ons initiatief is bij de 
 gemeente het omgevingsplan hierop aangepast om dit 
soort initiatieven mogelijk te maken. Voorheen was een 
 zonnedak boven een parkeerplek planologisch en juridisch 
niet mogelijk, nu wel.”

NATUURINCLUSIEF
“Ik ben opgegroeid in Suriname. Daar is veel meer groen 
dan hier, er is zelfs tropisch regenwoud. Duurzaamheid zit als 
het ware in mijn genen. Ik wil dingen maken in harmonie  
met de natuur. Ik studeerde in 2010 af aan de TU Delft in de 

richting Architectural Engineering en werkte daarna bij  
diverse bureaus. In 2016 richtte ik EcoEngineers op, met als  
doel om ontwerp, advies en begeleiding te bieden bij com-
plexe duurzame projecten. Te vaak lopen zulke projecten 
vertraging op, of lopen ze helemaal spaak, doordat er te 
weinig afstemming is tussen alle betrokken partijen. Daar kan 
ik een brug tussen vormen. We zijn bijvoorbeeld betrokken 
bij projecten rondom het programma Circulair Terreinbeheer, 
met als partijen onder andere de overheden en agrariërs. 
Denk aan het hergebruiken van biomassa als bodemver-
beteraar of als bouwmateriaal zoals isolatie.”

Als architect gaat Sjauw En Wa – Windhorst altijd uit van  
hergebruik en natuurinclusiviteit. Hij vertelt: “Zo heb ik met 
een bevriende architect, Arie van Ziel, een veranda ontworpen 
waarvan het afdak volledig bestaat uit hergebruikte glazen 
platen van onder meer salontafels. Elders heb ik een schuur 
ontworpen waarvan het groene dak helemaal doorloopt in 
de tuin. In mijn ontwerpen geef ik het dak altijd bijzondere 
aandacht. Het dak als vijfde gevel is geen onzichtbare gevel, 
maar juist een heel bijzondere gevel.”

EIGEN HUIS
Dat geldt ook voor zijn eigen huis. Sjauw En Wa – Windhorst en  
zijn echtgenoot wonen in een bijzondere woning, waaraan 
Roofs eerder (december 2018) aandacht besteedde.  
“We wilden graag een groen dak, maar dat kan de con-
structie niet dragen. We hebben natuurlijk zonnepanelen. 
Daarmee wekken we op jaarbasis veel meer energie op 
dan we zelf gebruiken. Op het dak ligt gerecycled bitumen 
en daar bovenop een laag wit mineraal. Dat houdt het dak 
koeler en dat verhoogt het rendement van de zonnepanelen. 
Het mineraal vangt fijnstof af en heeft zo een luchtzuiverende 
functie; het fijnstof spoelt er met de regen vanaf. De dakbe-
dekking is volledig recyclebaar. Onze schuur heeft een groen 
dak. Op de bloemen komen bijen af. Het hellende dak komt 
tot de grond; daardoor leven er zelfs kikkertjes tussen de 
planten op het dak.”

“Deze wijk heeft laten zien dat het mogelijk is om natuur-
inclusief te bouwen. Een onderzoek van de Universiteit van 
Wageningen heeft aangetoond dat er in deze wijk veer-
tig bedreigde dier- en plantensoorten voorkomen die er 
voorheen niet waren. De wijk draagt dus echt bij aan meer 
biodiversiteit! Daarom voel ik me hier fijn. Je kunt wel degelijk 
in balans met de natuur leven en de natuur verbeteren.”

De bevlogenheid van Sjauw En Wa – Windhorst zit diep. 
“Duurzaamheid gaat beslist verder dan alleen energie.  
We moeten alle daken zo multifunctioneel mogelijk maken. 
Zonnepanelen zijn wel het minste. We kunnen zo niet  
doorgaan. De klimaatverandering gaat nu heel snel.  
Waar eindigt die? Wij zijn een jaar geleden veganist  
geworden en proberen op nog meer vlakken 
zo duurzaam mogelijk te leven.  
We moeten allemaal onze mindset 
veranderen. Dat is niet onmoge-
lijk. Ken je de 8x8-regel?  
Als ik acht mensen zo ver 
krijg dat zij hun gedrag 
veranderen, en elk van 
die acht overtuigt acht 
andere mensen, en die 
elk ook weer acht… dan 
kunnen miljoenen mensen 
besluiten om anders te 
gaan leven.” ■

Nolanda Klunder

In het decembernummer van Roofs werd aandacht besteed 
aan zonnedaken boven een parkeerterrein in de wijk  
EVA-Lanxmeer in Culemborg, een van de grootste ecologi-
sche wijken in Europa. Die zonnedaken zijn het resultaat  
van een bijzonder bewonersinitiatief. Initiatiefnemer en  
aanjager van het project was architect en wijkbewoner 
Amar Sjauw En Wa – Windhorst. 

KOPLOPER
Sjauw En Wa – Windhorst vertelt: “Ons uitgangspunt was dat 
je de loze ruimte boven het parkeerterrein kunt gebruiken 
voor zonnepanelen. Die zonnepanelen leveren energie aan 
Betuwestroom (het stroombedrijf van de regionale energie-
coöperaties) en daarmee aan de hele regio. Ze leveren 
natuurlijk ook energie voor elektrische auto’s op het parkeer-
terrein, maar dat was in eerste instantie niet het hoofddoel. 
Toen we in 2016 het plan opperden, waren er misschien een 
stuk of twee elektrische auto’s in de hele wijk. Sindsdien zijn 
elektrische auto’s sterk in opkomst geweest: ik schat dat  

AAN TAFEL MET… AMAR SJAUW EN WA – WINDHORST

AMAR SJAUW EN WA – WINDHORST  
IN ACHT VRAGEN
BURGERLIJKE STAAT? GETROUWD MET JEROEN.

KINDEREN? JEROEN IS DONOR-VADER VAN TWEE DOCHTERS BIJ EEN 
BEVRIEND LESBISCH KOPPEL. DUS JEROEN IS WEL VADER, MAAR WE  
ZIJN GEEN OPVOEDERS.

WAT DOE JE ALS JE NIET WERKT? TUINIEREN, MET PLANTEN BEZIG ZIJN, 
FOTOGRAFEREN, DUURZAAM REIZEN.

FAVORIETE MUZIEK? MUZIEK UIT DE JAREN ’80, VANWEGE DE ONBE-
ZORGDHEID EN POSITIVITEIT. DAT GEVOEL VAN ‘THE SKY IS THE LIMIT’  
HEBBEN WE NU OOK NODIG, MAAR DAN VOOR DUURZAAMHEID.

FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING? COSTA RICA, HET MEEST DUURZAME 
LAND DAT ER IS. IN 2022 ZULLEN ZE VOLLEDIG ENERGIENEUTRAAL ZIJN. 
HET IS HET ENIGE LAND WAAR HET TROPISCH REGENWOUD NIET AFNEEMT, 
MAAR JUIST GROEIT.

FAVORIETE STAD? DELFT. DIE STAD IS TOEKOMSTGERICHT DOOR DE  
AANWEZIGHEID VAN STUDENTEN, JONGE EN RUIME DENKERS. 

FAVORIETE GEBOUW OF ARCHITECT? RENZO PIANO, HIJ ONTWERPT 
VAAK GEBOUWEN MET RESPECT VOOR DE OMGEVING.

WAAR BEN JE IN JE WERK HET MEEST TROTS OP? IK BEN HET  
MEEST TROTS ALS IK ERAAN BIJDRAAG DAT MENSEN ZICH BEWUST  
WORDEN VAN HUN MANIER VAN LEVEN EN WERKEN EN HUN  
GEDRAG AANPASSEN. DAT HEEFT MEER IMPACT DAN WANNEER IK  
EEN DUURZAAM GEBOUW ONTWERP.
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Decorum
In deze rubriek geeft Theo Wiekeraad zijn mening over  

de dakenbranche en aanverwante onderwerpen.

we elkaar benaderen als 
gelijkwaardig, ook al ver- 
dienden zij soms een veel-
voud van wat ik verdiende 
en was de omzet het hon-
derdvoudige van de onze. 

Ongeveer dertig jaar geleden  
ging ik van de standbouw naar de 
echte bouw. Wat een verschil was dat!  
Qua kleding van het kader en middenkader ging ik weer 
terug in de tijd. Maar ook de onderlinge verhoudingen 
tussen kader en uitvoerenden waren van een hele andere 
orde dan in de standbouw. Veel hiërarchischer, echt baas 
boven sub-baas boven baasje boven uitvoerenden boven 
krullenjongen. Maar ook het verschil tussen opdrachtgever, 
opdracht(aan)nemer, onderaannemer en uitvoerend  
personeel van de onderaannemer was gestoeld op  
“geschikte” en ondergeschikte. 

Daar waar Jan van Cappelle het toonbeeld van decorum 
was, strak in het pak en strak in de leer met een natuurlijk 
overwicht binnen zijn clan, was het in de bouw compleet 
anders. Een kostuum en een grote bek tegen iedereen leek 
de manier om overwicht te tonen, en te krijgen. Ook de  
omgangsnormen met klanten waren destijds van een niveau 
waarvoor een ondernemer zich nu zou schamen. Na opdracht 
was de aannemer de baas, had altijd gelijk. Wie daar aan 
twijfelde, kon de wind van voren krijgen. Onderaannemers 
leken wel het schuim der natie en moesten blij zijn met de 
botten die hen werden toegegooid. Beviel het ze niet dan 
morgen een ander.

Gelukkig is er de afgelopen jaren heel wat veranderd.  
Onder de druk van ‘we kunnen het niet alleen’ is de aan-
nemerij een andere weg ingeslagen. Zonder goede relaties 
bleken velen ook maar een stelletje werkverdelers te zijn die 
te weinig rendement haalden uit iedere omgezette euro.  
Status en decorum zijn nog steeds belangrijk in de aan-
nemerij, maar gelukkig nu wel met een menselijk gezicht.

Theo Wiekeraad

Ik kan mij nog goed herinneren dat ik op de lagere school 
zat. Het was een progressieve school begin jaren zeventig. 
Waarom progressief? Wel, wij kregen geen cijfers maar  
A t/m D als beoordeling. Dat interesseerde ons als kind  
geen snars maar op de verjaardagen was dat hot news voor 
de rest van de familie. Verder liepen onze juffen en meesters 
– zo noemden wij de docenten – er modern gekleed bij.  
Geen truttige jurken of kostuums, nee, in spijkerbroeken, hot-
pants, truien en shirts stonden zij voor de klas. Prachtig vond 
mijn vader het, terwijl hij zelf nog met een colbert aan naar 
de scheepswerf ging. Decorum op school was ver te zoeken.

Wat ruim vijftig jaar geleden op mijn lagere school kon,  
was lang in het bedrijfsleven not done. Op een kantoor droeg 
je een pak, een combinatie, een jurk of een rok met blouse.  
Een dame mocht op de fiets dan wel een lange broek dragen,  
maar op kantoor echt niet. Spijkerbroeken en een trui kwamen 
er niet in om van gympen en schoenen met kale neuzen 
maar niet te spreken. Een werknemer diende zich ongeacht 
zijn of haar positie stijlvol en netjes te kleden, of kon vertrek-
ken. Als werknemer vertegenwoordigde je de firma en je 
kleedde je daar naar.

Ook ik kwam er zo’n 35 jaar geleden niet onderuit, ook ik 
moest aan een pak, hoewel dit in mijn geval meestal een 
combinatie was. Dat was een hele omschakeling en investe-
ring, want op de HTS in Rotterdam liepen alleen de docenten 
er zo bij. Mijn werkgever, Jan van Cappelle, van het gelijk-
namige schade expertisebureau, stond op decorum.  
Als letterlijk jongste kracht hoefde ik niet in een grijze broek 
en een blauwe colbert, destijds ongeveer de dresscode  
binnen de bank- en verzekeringswereld. Maar stijlvol en  
strak moest het wel.

In de werkjaren hierna werd het heel wat vrijer. De stand- en 
decoratiebouw waar ik ging werken was een artistiekere 
bedrijfstak. Joviale omgangsvormen tussen alle geledingen 
binnen het bedrijf en op de beursvloer. Mijn kledingkeuze 
kon ik aanpassen aan de omstandigheden en aan de  
geplande werkzaamheden. Maar ging ik op bezoek bij  
klanten of relaties, dan was ik de vertegenwoordiger van  
“Atelier Leo Mineur” en kleedde ik mij daar naar. Laten we 
eerlijk zijn: een zakelijke relatie van een multinational die 
strak in het pak zijn werk doet mag toch verwachten dat hij 
of zij door iemand wordt bezocht in nette, schone kleding  
en niet door een clochard. De hiërarchische verschillen  
leken nihil. Bij een bezoek aan een opdrachtgever konden 

THEO TALKS

AaboFix omvat een zeer compleet en efficiënt assortiment 
van bevestigingsmaterialen en hulpgereedschappen voor 
vlakdaksystemen, zorgvuldig samengesteld om het bevestigen van 
dakmaterialen makkelijker en praktischer te maken. 

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

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

Maak kennis met AaboFix
De basis in bevestiging.

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

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

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

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

Bekijk het gehele assortiment in de 
nieuwe AaboFix Productcatalogus!

AABOFIX
De basis in bevestiging.

www.aabofix.nl

Áltijd de juiste 
bevestigers.

Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

Aabo Trading Utrecht B.V.
T:088-9965515, utre@aabo.nl
Aabo Trading Zoetermeer B.V.
T:088-9965510, zoet@aabo.nl
Aabo Trading Zwijndrecht B.V.
T:088-9965540, zwij@aabo.nl
Aabo Trading Zwolle B.V.
T:088-9965565, zwol@aabo.nl
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Op 11 maart 1961 was het Klaas Bootsman die samen met Freek Koster  

Boko Dakbedekkers oprichtte. Zestig jaar later zitten zoon Rob en kleinzoon 

Sjaak Bootsman gebroederlijk naast elkaar voor een gesprek met Roofs,  

netjes volgens de regels via Teams. Het gaat goed met Boko. Uitdagende  

opdrachten, gemotiveerd personeel en voor Rob wellicht belangrijker:  

in zoon Sjaak heeft hij een opvolger die het familiebedrijf wil voortzetten.  

“Ambitie en kennis heeft hij, nu mag hij laten zien dat hij het ook kan.” 

Elke dag Champions 
League spelen

60 JARIGE BOKO STAAT VOOR VERJONGING

Er zijn genoeg familiebedrijven waar de opvolging een 
 probleem is. Meestal zijn het andere interesses en ambities 
die de jonge garde doen afzwaaien. Sjaak wist al vroeg waar 
hij naar toe wilde. Toen hij vanaf zijn zestiende verjaardag het 
dak op mocht, werden de meeste vrije uren en week enden 
daarop doorgebracht. Ondertussen doorliep hij de MTS en 
HTS Bouwkunde (in Amsterdam) en deed hij stages bij  
HSB Bouw en Van Wijnen Weesp. “En daarna het diepe in  
gegooid. Na mijn HBO-diploma heb ik drie jaar bij Van Wijnen 
gewerkt en heb ik van één project van 886 appartementen 
het hele proces van projectontwikkeling tot en met uitvoe-
ring doorlopen, waanzinnig veel geleerd met dank aan  
Van Wijnen. Twee jaar geleden stond ik toen voor de keuze: 
aannemerij of dakdekkerij en het werd het laatste.  
Oktober 2019 ben ik fulltime in dienst gekomen bij Boko  
waar ik me bezighoud met de algemene organisatie,  
de integratie van Topdak dat we twee jaar geleden hebben 
overgenomen, werkvoorbereiding en het up-to-date krijgen 
van de digitalisering.”

En Rob, hoe doet hij het?
“Sjaak, ga jij even koffie halen?”, grapt hij. “Nee serieus, het 
gaat hartstikke leuk. Het is belangrijk dat zowel Sjaak als ik 
er plezier in hebben. Ik zeg altijd dat er drie pijlers zijn in zijn 
verhaal: plezier in het werk, ambitie hebben en hij moet laten 
zien dat hij het kan. Ambitie en inzet heeft hij al getoond.  
Of hij het kan gaan we de komende tijd zien. Zijn grootvader 
heeft dit bedrijf vanuit niets opgebouwd, ik heb geprobeerd 
met mijn MTS en heel veel praktijkervaring er een mooi bedrijf 
van te maken, maar tegenwoordig is het geweldig als je een 
goede opleiding hebt, een goede leerschool én ambitie.”

Ik begrijp dat je ook hier meteen  
in het diepe bent gegooid?
Sjaak: “Net toen ik begon kwam het grootste project in 
ons bestaan op ons pad: de A-Pier van Schiphol. Dit is een 
nieuwbouwproject van bijna 20.000 m2. We starten met een 
gegoten dampremmende laag, daarna twee lagen foam-
glas op afschot en TPO. De schaal is omvangrijk, maar het 
is enorm wat betreft de hoeveelheid administratie die er bij 
komt kijken met kwaliteitsborging, veiligheid, procedures en 
protocollen. En alles in het Engels. We hebben daar gemid-
deld zo’n dertig man lopen en ik was daar het afgelopen 
jaar en ook komende tijd druk mee bezig.” 

Dit valt in de kwaliteitscategorie  
ziekenhuizen en datacenters? 
Rob: “En dan nog drie stapjes verder. Alleen de petroche-
mische industrie stelt heel strenge eisen, dan komt een 
hele tijd niets en dan Schiphol. Ballast Nedam, die de A-Pier 
samen met TAV Construction bouwt, heeft veiligheidsfunctio-
narissen lopen. Als dakdekker heb je ook met al die proces-
sen en procedures te maken. Elke dag dat een dakdekker 
op de bouwplaats komt, checkt een functionaris alles:  
de schoenen, of je veters vastzitten, het vestje, de broek,  
de bril, de helm enzovoorts. Bovendien worden tijdens de bouw 
voortdurend wijzigingen doorgevoerd en de eisen bijgesteld, 
waardoor je steeds aanvullende offertes en kwaliteitsrappor-
tages moet maken die weer geaccordeerd moeten worden. 

Hoofdkantoor Boko.

Het mooiste moet nog komen,  

Wonderwoods Utrecht. (Rendering: MVSA)

Sjaak en Rob Bootsman.
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In elk geval een goed project voor Sjaak om in te stappen  
in het bedrijf en de kwaliteitsborging voor andere opdracht-
gevers te kunnen en de kwaliteitsborging voor andere 
opdrachtgevers te kunnen faciliteren.”

Is dit een typisch project voor Boko?
Rob: “Wij proberen bij het aanleggen van daken elke dag 
Champions League te spelen. Als er een dak moeilijk,  

groot is en veel risico’s heeft dan nemen wij dat werk graag 
aan. De A-Pier is dan een mooi sleutelproject dat laat zien 
dat je op het hoogste niveau meekan. Ons motto is ‘denken 
en doen onder een dak’. Wij dragen verantwoording voor 
alles wat we bedenken en maken. En om dat ook goed uit te 
voeren kunnen we alleen maar werken met mensen die elke 
dag hun handtekening op hun werk zetten. Onze mensen 
zijn ons kapitaal dat realiseren wij ons heel goed en dragen 

ze op handen. Bij Boko werken ca. 200 mensen, 130 in vaste 
dienst en ongeveer 70 in de flexibele schil. Het zit in ons DNA 
dat we onze mensen goed behandelen en goed belonen. 
We laten dat elke dag merken met waardering, respect, 
vertrouwen en vooral oprechte aandacht. De flexibele schil 
behandelen we net zo, die betrekken we ook bij alles.  
We hebben een zeer klein verloop in de mensen die voor  
ons werken.” 

Dat heb je ook nodig als je de focus legt  
op moeilijke, risicovolle projecten.
Rob: “Dat is juist. Onze organisatie is hierop afgestemd en  
zijn daardoor relatief duurder dan dakdekkers die zich alleen 
bezig houden met grote staaldaken van bijvoorbeeld een 
distributiecentra. Het is daarom onze taak dat onze  
mensen elke dag begrijpen dat zij brood op de plank  
hebben als wij die mooie bijzondere werken kunnen  
maken en ze daar elke dag hun handtekening op zetten.  
De veeleisende opdrachtgever snapt namelijk dat hij veel 
meer krijgt als hij meer betaalt.” 

En wie zijn die veeleisende opdrachtgevers?
Rob: “Schiphol noemde ik al, daar werken we al 25 jaar voor,  
met de NS hebben we vorig jaar weer een meerjarig  
contract afgesloten, provincies, TU Delft; maar het meeste 
doen we voor corporaties als Staedion, Eigen Haard en  
Stadgenoot, veelal onder raamcontracten en deels in 
samenwerking met andere dakdekkers. De komende jaren 
gaan we nog meer aan de slag met ‘Resultaatgerichte  
samenwerking’, een programma waarmee Boko structureel 
op een hoog niveau aan de verwachtingen van de klant, 
vooral corporaties, wil voldoen. Ook op het gebied van  
renovatie, toch zo’n zestig procent van onze omzet, leggen  
wij de lat heel hoog. Op deze manier houden wij de trein  
rijdend, met een stabiel bestand aan opdrachtgevers,  
goede werknemers en vaste leveranciers voor  dakbedekking 
en isolatiematerialen en vaste partners voor zaken als 
 zonne panelen en groendaken.” 

Het mooiste project uit jullie referentielijst?
Sjaak: “Dat gaan we nog maken! Dat is Wonderwoods in 
Utrecht, een ontwerp van Stefano Boeri en Roberto Meyer. 
Dat worden twee torens van 105 en 73 meter hoog,  
waarvan de hoogste een verticaal bos moet worden met  
beplanting op balkons en gevels. In Milaan staat al een 
kopie van die toren. Voor ons is het enkele weken terug 
opdracht geworden, dat betekent onder meer 381  terrassen 
waterdicht maken. Het feit dat we al twee jaar in het bouw-  
team zitten zegt voldoende over de complexiteit en het  
vertrouwen.” Het mooist voltooide werk is volgens Rob de 
Openbaar Vervoer Terminal in Arnhem van UN Studio.  
”Bijzondere vormen, veel noviteiten en een ongelofelijk mooi 
eindresultaat met als bekroning de Dak Award.” 

Wat staat Boko op de zestigste verjaardag  
in de toekomst te wachten?
Rob: “De overname en integratie van Topdak verloopt heel 
goed en is bijna afgerond. We zijn nu naast Sjaak staps-
gewijs een jong team aan het inwerken op financiën,  
Resultaat Gericht Samenwerken en het team uitvoerders 
zodat ik ook stap voor stap mijn werkzaamheden kan 
afbouwen.” “Maar nu nog niet”, besluit Sjaak. “Stapsgewijze 
verjonging en een goede doorstroming en overdracht  
van ervaring kost tijd. Hij mag en moet nog even blijven  
wat mij betreft.” ■

60 JARIGE BOKO STAAT VOOR VERJONGING

A-Pier Schiphol: 53.000 m2 gebouw, verdeeld over 3 verdiepingen, in totaal  

8 gatehuizen, 20.000 m2 dakbedekking. (Foto: John Gundlach - Flying Holland)



Special 
Energie en isolatie

Foto: Patina/Jacqueline Aardenburg
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Veilige energieopwekking  
op daken: nog veel vragen

Marco de Kok

Energieopwekking met zonnepanelen was misschien een 
jaar of tien à vijftien geleden nog een uitzondering, nu staat 
niemand er meer van de kijken als het pannendak van een 
woonhuis compleet vol gelegd wordt met zonnepanelen. 
Dit werd en wordt mede ingegeven door de subsidies die 
de overheid verstrekt en waar gretig gebruik van gemaakt 
wordt, maar ook door de BENG-eisen die begin dit jaar  
van kracht zijn geworden. Je ontkomt er bijna niet aan om 
zonnepanelen op een dak te leggen.

ACTIVITEITENBESLUIT GEBOUWEN
Ook eigenaren van utiliteitsgebouwen zijn steeds vaker  
geneigd om hun (veelal grote) platte daken vol te leggen 
met zonnepanelen. Enerzijds door de aantrekkelijke  
Energie Investeringsaftrek (EIA), maar ook het Activiteiten-
besluit Gebouwen is een belangrijke aanjager voor de 
verduurzaming van bedrijfsgebouwen is. Dit besluit verplicht 
bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 
25.000 m3 aardgas verbruiken, om alle energiebesparende 
maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen ook 
daadwerkelijk uit te voeren. Maar ondanks deze verplichting 
heb ik toch ook sterk de indruk dat er bij veel bedrijven de  
intrinsieke wens is om energieneutraal te zijn als bedrijf. 
Neem nu grote multinationals als Coca-Cola, Kingspan en 
IKEA, die hebben allemaal de doelstelling om wereldwijd 
energieneutraal te produceren, dus niet alleen in landen 
waar er verplichtingen zijn. Voor de één ligt de doelstelling 
wat verder in de toekomst dan voor de ander, maar de  
bedrijven hebben zich er wel aan gecommitteerd. 

RENDEMENT
Een maatregel die een grote bijdrage levert aan het energie-
neutraal maken van een gebouw en de productie die in dat 
gebouw plaatsvindt, is het aanbrengen van zonnepanelen op 

de daken van deze gebouwen. Veelal zijn utiliteitsgebouwen 
voorzien van daken met grote oppervlakten, die vaak geen 
andere functie hebben dan waterdicht zijn. Bij uitstek dus 
geschikt om een groot rendement te behalen. Wanneer bij 
de nieuwbouw al zonnepanelen zijn voorzien, kan er bij  
het ontwerp al rekening gehouden worden met de zonne-
panelen. De dragende constructie kan op de extra belasting 
gedimensioneerd worden en de toe te passen isolatie af te 
stemmen op de extra belasting. 

BELASTING
Dit laatste is nog niet zo één-twee-drie gedaan. Toen ik in  
het verleden met het herschrijven van BRL1309 (Thermische 
isolatie voor platte of hellende daken op een onderconstruc-
tie in combinatie met een gesloten dakbedekkingssysteem) 
te maken had, kwam dit onderwerp al ter sprake. Er was toen  
al een grote behoefte om in het KOMO attest-met-product-
certificaat volgens BRL1309 een uitspraak óf en tot welke 
belasting de isolatie geschikt is. Het komt regelmatig voor  
dat er naar de in de Declaration of Performance (DoP) 
gedeclareerde waarde voor de druksterkte gekeken wordt 
als maximaal toelaatbare belasting, terwijl deze waarde 
de belasting is waarbij de isolatie maar liefst 10% ingedrukt 
wordt. Dit moet uiteraard te allen tijde voorkomen worden op 
een dak. Daarnaast komen er naast de statische belasting 
ook dynamische belastingen bij (bijvoorbeeld repeterende 
indrukking door de draagconstructie onder invloed van 
wind) waar rekening mee gehouden moet worden.  
Helaas is dit onderwerp in het kader van de voortgang van 
het proces van het herschrijven toentertijd even ter zijde 
gelegd. Tenslotte kan bij nieuwbouw ook de dakbedekking 
afgestemd worden op de belasting van de zonnepanelen.

RUSTIG SLAPEN?
Maar wat nu als er op bestaande daken zonnepanelen  
aangebracht worden. Dan zal beoordeeld moeten worden 

(Foto: Geolsol).

Energie en isolatie is een twee-eenheid die in de bouwwereld onlosmakelijk is. 

Uiteraard kun je het hebben over verschillende soorten energie en niet elke  

soort is even onlosmakelijk verbonden met isolatie als de ander. Neem bijvoor-

beeld de verbrandingsenergie van gas in een cv-ketel of van pellets in een 

pelletkachel, deze vorm van energie heeft een directe relatie met isolatie. 

Maar kijken we bijvoorbeeld naar elektriciteit, dat is een soort energie die  

niet direct met isolatie te maken hoeft te hebben. Ik zeg met nadruk “hoeft”,  

want met de gasloze woningen vandaag de dag is elektrische energie wel 

degelijk verbonden aan isolatie. Daarom is een special over de gezamenlijke 

thema’s energie en isolatie helemaal niet zo vreemd.

SPECIAL ENERGIE EN ISOLATIE
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of de draagconstructie de extra belasting aan kan en of  
de isolatie geschikt is om de zonnepanelen te dragen.  
En daarnaast moet ook naar de kwaliteit en de staat van de 
bestaande dakbedekking gekeken worden. Als dit allemaal 
grondig is onderzocht en in orde bevonden, dan kan met 
een gerust hart tot plaatsing overgegaan worden. Maar is dat  
inderdaad wel zo? Kun je als gebouweigenaar rustig slapen 
als de zonnepanelen eenmaal geplaatst zijn en zijn aan-
gesloten? Mijn antwoord zou zijn: niet zondermeer. Er zijn nu 
eenmaal veel incidenten bekend waarbij er dakbranden zijn 
ontstaan met zonnepanelen als de directe aanleiding.  

De kwaliteit van de panelen zelf speelt hier een belangrijke 
rol in. Uit welke materialen zijn de panelen opgebouwd en 
zijn deze wel bestand tegen de hoge temperaturen die in de 
panelen kunnen heersen. Daarnaast moet de oorzaak ook 
vaak gezocht in slecht vakmanschap. Hierbij moet gedacht 
worden aan bekabeling die niet goed en veilig over het  
dak geleid wordt, verkeerde materialen die zijn gebruikt 
(connectoren die bijvoorbeeld niet voor buitentoepassingen  
geschikt zijn) of panelen die beschadigd raken tijdens de 
montage met mogelijk een zogenaamde “hot spot” tot  
gevolg, wat een potentiële brandhaard kan zijn. 

CERTIFICERING
Om installateurs van zonnepanelen te selecteren kan  
ervoor gekozen worden alleen te werken met gecertificeerde 
installateurs, bijvoorbeeld volgens BRL9933. De installateur 
wordt dan door een onafhankelijke certificatie-instelling  
beoordeeld op het proces van ontwerp tot en met de  
installatie van de panelen. Hiervoor krijgt het bedrijf dan  
een procescertificaat. Helaas valt het aansluiten van de  
zonnepanelen op de elektrische installatie buiten de  
scope van dit procescertificaat. Hiervoor wordt er weer  
verwezen naar de BRL6000-serie. Als gebouweigenaar of  

als opdrachtgever voor het leveren en monteren van zonne-
panelen zijn er dus wel tools beschikbaar om de risico’s tot 
een minimum te beperken.

BRANDTESTEN
Maar wat nu als er door externe omstandigheden brand op  
een zonnepaneel ontstaat? Hiervoor geldt dat de zonne-
panelen in staat zouden moeten zijn om de verspreiding  
van een dergelijke brand binnen de perken te houden.  
De panelen worden daartoe ook aan de brandtest onder-
worpen volgens CEN/TS 1187 om vervolgens te worden 
geclassificeerd volgens EN 13501-5. Hier moet ook de dak-
bedekking aan voldoen. De classificatie wordt uitgedrukt in 
bijvoorbeeld Broof(t1) of Broof(t2), enz. Maar je kunt je natuurlijk  
afvragen hoe de dakbedekking en de onderliggende  
isolatie zich gedragen als de brandhaard zich onder de  
zonnepanelen bevindt, dus tussen de panelen en de  
dakbedekking. Het gedrag van die brandhaard en de  
intensiteit van de brand is heel anders dan de test volgens 
CEN/TS 1187. Dat heeft de Europese Commissie voor elektro-
technische standaardisatie (CENELEC) ook onderkend.  
Die heeft hiervoor vervolgens (ogenschijnlijk geheel op 
eigen houtje) een brandtest ontwikkeld die verdacht veel  
lijkt op CEN/TS 1187, te weten CLC/TR 50670, waarbij je je 
kunt afvragen of deze test niet beter door CEN ontwikkeld 
had kunnen worden. Het gaat er tenslotte om hoe de dak-
bedekkingsconstructie zich gedraagt bij een brand onder 
een paneel. 

VRAGEN
Enfin, bij de test volgens CLC/TR 50670 wordt een test-
opstelling opgebouwd, inclusief complete dakopbouw,  
met onderconstructie, isolatie en dakbedekking met daarop 
het zonnepaneel. De brandhaard van de test bevindt zich 
dan in de hoek van het paneel met de dakbedekking. 
Naar deze test wordt trouwens nog niet verwezen in het 
Bouwbesluit. Maar wat ik mij dan direct afvraag is: wie zou 
de opdrachtgever van zo’n test moeten zijn? En wie krijgt 
uiteindelijk het certificaat, de producent van de panelen of 
de producent van de dakbedekking? Moet één type zon-
nepaneel dan met elke mogelijke dakbedekking en isolatie 
getest worden? Of moet de fabrikant van een dakbedekking 
zijn dakbedekking laten testen met elk beschikbaar type 
zonnepaneel? Ik ben er nog niet achter en ik sta open voor 
informatie hierover. 

Ik kan mij voorstellen dat er veel onduidelijkheid bestaat 
hierover, ook bij verzekeraars. En als die het niet meer weten, 
schieten de getallen de lucht in van hun rekenmodellen  
voor risico-inschatting. En als dat gebeurt, dan gaan de 
 premies net zo hard de lucht in of is een pand helemaal  
niet meer te verzekeren tegen een dakbrand. Of er worden 
onevenredig hoge eisen gesteld aan de materialen waar-
mee een dakbedekkingsconstructie wordt opgebouwd. 
Hopelijk komt hier snel mee duidelijkheid over. ■

SPECIAL ENERGIE EN ISOLATIE

Brandtest volgens CLC_TR 50670.
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KENNIS, KUNDE EN KWALITEIT; ÓÓK IN ISOLATIEMATERIAAL.

Het isoleren van platte daken is belangrijk voor het behouden van energie en verhoogt het comfort in 
bedrijfspand of woning. Om de juiste keuze te maken in het best toe te passen type isolatie, is het belangrijk 
om kennis te hebben van alle factoren die van invloed zijn bij de diverse dakconstructies. Bij Dakned kunnen 
we meer dan alleen helpen met levering van alle voorkomende hoogwaardige dakisolatiematerialen. Je kunt 
bij ons juist terecht voor deskundig advies over isolatiematerialen, bouwfysische berekeningen of voor een 
volledig afschotplan. Advies of materiaal nodig? We horen graag van je.

GOEDE ISOLATIE 
GEEFT ONS ENERGIE 

Een vliegende start met
ROCKWOOL® geluidsisolatie.

ROCKWOOL geluidsisolatie maakt het verschil. 
Of het nu ziekenhuizen, (sport)scholen, kantoren of bedrijfshallen zijn, 
de eisen aan de geluidsisolatie van platte daken zijn hoog. Zorg voor 
hoogwaardige geluidsisolatie met steenwol platdakisolatie van ROCKWOOL!

rockwool.nl/geluidsisolatie-platdak
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Ook in de trainingsruimten van BDA Opleidingen in  

Gorinchem is het vanwege Corona stil. Nog wel.  

Paul Verkaik, directeur van deze onderwijs- 

instelling, ziet binnenkort een grote vraag  

ontstaan naar specifieke opleidingen 

voor installateurs van PV-systemen,  

met name als het gaat om installe- 

ren tot in de meterkast. “De groei- 

verwachtingen voor de aanleg van  

zonnepanelen zijn enorm en opdracht- 

gevers vragen steeds vaker of de dak- 

dekker dat ook mee kan nemen.”

Voorbereiden op de 
Vernieuwde Erkenning 
Zonnestroomsystemen

want dat is de juiste partij om de waterdichting te borgen.  
Je ziet dan ook dakdekkers die zelf een solartak opzetten  
of een groendakendivisie.”

SCHAALSPRONG
Maar wat er nu aan staat te komen is van een andere orde. 
Verkaik: “Als je kijkt naar de groeiverwachtingen van zonne-
energie op daken dan gaat dat binnen twintig tot dertig jaar 
van één naar zes tot zeven miljoen gebouwen waar panelen 
op liggen, mede ingegeven door de enorme prijsdaling van 
panelen die zich in 2014 inzette. Nu heeft de overheid zelfs 
het voornemen bedrijfseigenaren zelf te gaan verplichten 
om zonnepanelen op hun daken te plaatsen, om zo de wild-
groei aan zonneweides tegen te gaan. Maar hoe gaan we 
dat doen? En vooral: hoe zorgen we dat al die installaties vei-
lig zijn? Verzekeraars hebben lange tijd de gang van zaken 
gedoogd omdat de kosten van branden door PV-installaties 
nog te overzien waren. Met de aanstaande schaalsprong 
gaat dat veranderen. Verzekeraars hebben zich afgelopen 
tijd geroerd want ze maken zich ernstig zorgen over installa-
tiewerk op het dak, zeker als dat op een brandbare dak-
constructie staat. We kennen allemaal het geval Thialf waar 
gebrekkig installatiewerk bij de PV-installatie de schaatsbaan 
in grote problemen heeft gebracht.”

GEEN VERSTAND VAN DAKEN
Een belangrijk probleem is dat veel zoninstallateurs  weinig 
verstand hebben van daken. “Die willen vooral zoveel 
 mogelijk panelen plaatsen”, stelt Verkaik. “Als die op een 
nieuw dak waar garantie op zit zoveel panelen plaatsen 
waardoor het vereiste onderhoud niet meer mogelijk is,  
dan vervalt vaak je garantie. Verder kunnen er ondeugde-
lijke, verkeerde of slecht passende connectoren of verleng-
snoeren worden gebruikt. De foutmarges zijn daar klein.  
Eén slechte verbinding en er kan al een vlamboog ontstaan. 
In combinatie met veel dakbedekkingsmaterialen en de 
meest toegepaste isolatiematerialen zijn de brandrisico’s 
dan groot, zeker als er bij hellende daken sprake is van 
 indaksystemen. Daarnaast zijn er in een groeimarkt altijd  
zogenaamde cowboys actief, jongens die snel veel geld 
 willen verdienen, meestal zonder scholing en kennis.”

INSTALLQ
Intussen dendert de verduurzaming onverminderd door.  
Per 1 januari moet alle nieuwbouw voldoen aan BENG, 

Het is een duidelijke trend dat dakdekkers en aanne-
mers door opdrachtgevers aangespoord worden of zelfs 
 gedwongen om meer disciplines in huis te halen. Verkaik:  
“De corporaties hebben zo’n 2,5 miljoen woningen in bezit 
en hadden vroeger bouwkundig opzichters in dienst.  
Een decennium terug is er een beweging ontstaan waarin ze 
teruggingen naar hun core business: verhuren en hoogstens 
geiser nakijken, plintje plakken en keukenblok vernieuwen. 
Grotere onderhoudswerkzaamheden zoals de daken werd 
overgedragen aan dakdekkers en andere specialisten,  
in de regel via raam- en RGS-contracten. Bij lekkages krijg  
je dan meteen de dakdekker aan de lijn, wel zo efficiënt.  
Ook hellende daken, sedum en PV komen zo langzaam in 
het takenpakket van de dakdekker terecht. Dat is ook goed 

Paul Verkaik.

“ Paul Verkaik: “Binnen twintig  

tot dertig jaar van één naar zes  

tot zeven miljoen gebouwen  

waar panelen” op liggen.” 

Het is steeds minder een kwestie van gescheiden werelden. Zo van: wij zijn bouw jullie doen installaties. Ga samenwerken! (Foto’s: BDA Opleidingen)
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waardoor gebouwen niet meer zonder PV kunnen. En hoewel 
bijna alle branden door PV-systemen indaksystemen betrof, 
zal toch overal strenger toezicht nodig zijn. Verkaik: “ 
Verzekeraars gaan strengere eisen stellen aan installatie-
bedrijven en aan dakdekkers die met PV actief zijn. Je bent 
als bedrijf verzekerd als je voldoet aan de kwaliteitseisen  
van de installatiewereld. Dat is de vernieuwde erkenning 
 Zonnestroomsystemen geworden waarmee InstallQ de 
 kwaliteit van PV-installaties gaat bewaken. InstallQ is een 
 onafhankelijke stichting die veilige installaties van goede 
kwaliteit nastreeft in Nederland. Daartoe ontwikkelt en 
beheert het een scala aan kwaliteitsregelingen, verleent 
erkenningen aan installatiebedrijven, schrijft certificerings-
regelingen en accrediteert opleidingen en examens in 
 installatietechniek. Daarbovenop komt de eis dat installaties 
groter dan 17 kW, zeg 60 tot 70 panelen, onderworpen moeten 
worden aan een Scope 12 inspectie, die bestaat uit een 
eerste inspectie (EBI) en periodieke vervolginspecties (PI). 

VAKBEKWAAMHEID
Tot 31 december hebben houders van de oude regeling  
de tijd over te stappen naar de nieuwe regeling en zullen 
alle PV-installateurs en dakdekkers die PV-gerelateerde  

werkzaamheden verrichten eraan moeten voldoen.  
Verkaik: “De belangrijkste eisen zijn vakbekwaamheid  
binnen het bedrijf en opleidingsniveau. Vroeger kon je  
met één gediplomeerd persoon als bedrijf aan de slag.  
Verzekeraars willen nu in feite dat elke monteur die op het 
dak staat bewezen vakbekwaam is. Zeker als ze onder het 
dak en in de meterkast komen. Ook als een dakdekker  
voor een lekkage komt is het goed dat hij weet wat je  
moet doen als je een PV-installatie tegenkomt.”

BOTTLENECK
Voor opleiders als BDA ligt hier een grote opgave,  
Verkaik verwacht een grote toeloop: “Voor het einde van  
het jaar moeten wij heel veel mensen opleiden, juist voor het 
aansluiten van PV-installaties op de meterkast. Daar ligt wel 
een bottleneck. Alle 150 bedrijven en eventuele nieuwkomers 
de meterkastcompetenties aanleren gaat niet lukken voor  
1 januari. De opstellingen staan klaar, examens zijn we al aan  
het maken, de accreditatie door InstallQ is bijna rond, maar 
dat volume is niet te bemannen. Bij Esdec in Deventer geven 
we ook trainingen, en ook met het ROC Midden Nederland 
zijn afspraken gemaakt om samen mensen op te leiden. 
Er zal enige coulance betracht moeten worden, anders gaat 

de verduurzamingstrein langzamer rijden. 
Of er ook cowboys naar de cursussen  
komen? Het zijn geen goedkope cursussen 
en als hij alleen komt om een papiertje te 
halen zal hij toch aan alle exameneisen 
moeten voldoen en aan kwaliteitsverbete-
ring doen. Dan zijn ze cowboy af.”

NIET ZWARTEPIETEN
Verkaik ziet ook een toename in samen-
werking. “Het is steeds minder een kwestie 
van gescheiden werelden. Zo van: wij zijn 
bouw jullie doen installaties. Ga samen-
werken! Bij groendaken gaat het net zo. 
De ene partij levert dakafdichting,  
de dakdekker legt het aan en werkt  
samen met een hovenier, en in die 
drie-eenheid wordt verzekerde garantie 
afgegeven op het totaal. Als de  dakdekker 
klaar is, komt er niemand meer op dat 
dak. Na een watertest en inspectie is  
het waterdichte dak vervolgens van de 
hovenier, die kennis van het dak heeft  
en weet hoe die ermee om moet gaan. 
Daarmee voorkom je zwartepieten over  
de schuldvraag wat vooral voor de op-
drachtgever een drama is. En zo moet een 
PV-installateur verstand hebben van daken 
en de dakdekker van PV-systemen.” ■

SPECIAL ENERGIE EN ISOLATIE

CURSUSKALENDER 
VOORJAAR 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.

Maart

03.03 Dakcursus Platte Daken Vol

09.03 Dakcursus Platte Daken Vol

12.03 PV-installaties aansluiten op de meterkast (Deventer) 1 dag

15.03 PV-installaties aansluiten op de meterkast (Gorinchem) 1 dag

15.03 Bouwkundige montage van zonne-energiesystemen 2 dagen

19.03 Scope 12/ Inspecteren en testen van PV-installaties 4 dagen

29.03 Ontwerp zonnestroomsystemen 3 dagen

April

07.04 Dakcursus Platte Daken 7 dagen

08.04 Onderhoudsinspecteur Platte Daken 4 dagen

08.04 Bouwkundige montage van zonne-energiesystemen 2 dagen

13.04 Onderhoud en beheer van platte daken 2 dagen

21.04 Cursus Daken voor administratief personeel 1 dag

23.04  PV-installaties aansluiten op de meterkast 1 dag

29.04 Veilig werken op hoogte 1 dag

Mei

03.05 Installeren van zonnestroomsystemen 2 dagen 

06.05 Zonne-energie op huurwoningen 1 dag

10.05 Onderhoud en beheer van pannendaken 1 dag

11.05 Uitvoeren van een dak-RI&E 2 dagen

20.05 Onderhoud en beheer van Gevels 2 dagen

20.05 Bouwkundige montage van zonne-energiesystemen 2 dagen

31.05 Cursus Multifunctionele daken 1 dag

Opleidingen tot in de meterkast.
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Afdichtingsoplossingen
voor ieder ontwerp

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

1. Uiterst bestendig tegen 
weersinvloeden (UV/IR), en 
stralingswarmte (DIN 4102)

4. Hecht op 
praktisch iedere 

ondergrond

3. Vloeibare samenstelling 
voor omsluiting zonder 

naden en voegen

2.  Worteldoorgroei bestendig 
(goedkeuring in de hoogste klasse 

volgens FLL en EN 13948)

voor ieder ontwerp

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.

Lange Linden 32
5433 NC Katwijk

T  088-9965680 
F  024-6782495

info@aabogreentech.nl
www.aabogreentech.nl

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

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

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

... met infraroodverwarming!

Verantwoord 
én goedkoper 
verwarmen...



Sinds enige tijd brengt Recticel Insulation een speciale renovatieplaat voor 

hellende daken op de markt: Euroroof® Reno. Het betreft een isolatieplaat die 

op het bestaande dakbeschot wordt aangebracht en die in samenwerking 

met praktijkmensen is ontwikkeld. Een nadere beschouwing aan de hand van 

een gesprek met commercieel directeur Benedikt van Roosmalen.

Kant en klare  
isolatieplaat voor  
renovatiedaken

De PIR isolatieplaat is in principe ontwikkeld om het gewenste 
renovatieniveau te bereiken en ook om in de toekomst te 
gaan voldoen aan de strenge isolatie-eisen in het kader 
van BENG 1. Uitgangspunt was dan ook dat de isolatieplaat 
enerzijds een zeer goede isolatiewaarde zou bereiken en 
anderzijds dat deze gemakkelijk te verwerken is. Het  product 
is in de meest uiteenlopende lengtes en diktes (‘ISSO diktes’ 
vanaf 51 mm) leverbaar. Euroroof® Reno wordt in seriematige 
projecten op maat en eventueel afgeschuind van nok tot 
goot geleverd. Voor kleinere dakrenovaties (één woning)  
worden standaardlengtes toegepast. Daarbij wordt het 
 paneel ter plaatse op maat verzaagd. Het reststuk kan in  
de volgende ‘baan’ worden gebruikt zodat er nauwelijks 
sprake is van zaagverlies. Economisch en vanuit het oog-
punt van milieu een fraaie oplossing. Sparingen voor door-
voeren en/of dakvensters zijn bovendien zeer eenvoudig 
aan te brengen.

ALLE ONDERDELEN GEÏNTEGREERD
Het meest in het oog springend zijn de trapspon ningen 
aan de lange zijden van de plaat, waarmee de platen in 
elkaar ‘gehaakt’ kunnen worden. Dit zorgt voor een optimaal 
verbeterde luchtdichting: de langsnaden hoeven niet over 
de hele lengte van nok tot goot dicht te worden ‘geschuimd’ 
voor een goede aansluiting. Met deze renovatieplaat wordt 
de dakisolatie in één handeling aangebracht, waarbij alle 
onderdelen optimaal in hetzelfde paneel zijn geïntegreerd: 
isolatieplaat, onderdakfolie, sponning en tengels.

Van Roosmalen: “Standaard wordt het product geleverd  
met een dampopen en waterdichte onder dakfolie.  
Een bijkomende bescherming van het hellend dak tegen 

wind, stuifsneeuw, stof en vocht en er wordt een dichtheid 
gedurende de renovatie en bijvoorbeeld een regenbui 
 geboden. Vanzelfsprekend heeft het de voorkeur om het  
dak direct af te werken. Echter wanneer dat niet mogelijk is,  
wordt toch aan de vereiste van tijdelijke waterdichting 
 voldaan tijdens de renovatieklus, bijvoorbeeld ’s nachts of 
in het weekend. Maar denk ook aan condensvorming bij 
toepassing van een geïntegreerd zonnesysteem (BIPV).  
Ook hieraan is dus gedacht!”

“De onderdakfolie heeft een overlap aan de langs zijde en 
onderzijde. Deze overlap (flap aan de langszijde) wordt 
middels een geïntegreerde zelf klevende tape over de naad 
aan de vorige ‘baan’ bevestigd. Alleen een kwestie van 
aandrukken. Kortom: er is direct tijdelijke waterdichtheid en 
winddichtheid, terwijl de naden dus niet hoeven te worden 
na-geschuimd.”

“Elke plaat is voorzien van drie vurenhouten tengels.  
Deze tengels zijn wat dikker dan gebruikelijk (15 x 45 
mm),  zodat ze geschikt zijn voor de toe passing van een 
 BIPV-systeem. Tevens zijn de tengels hetzij FSC of PEFC- 
gecertificeerd.Het resultaat is een zeer goed isolerende 
isolatieplaat met een warmtegeleidingscoëfficiënt  
van 0,022 W/mK.”

VERWERKING
De werkwijze bij toepassing van dit soort isolatieplaten mag 
bekend worden verondersteld. Na het verwijderen van de 
oude dakbedekking tot op het dakbeschot (dakpannen, 
panlatten en tengels), wordt onderaan het dakvlak een  
voetbalk geplaatst. Vervolgens worden de isolatieplaten op  

advertorial



het bestaande dakbeschot aangebracht. Het product wordt  
met meegeleverde Rectifix® schroeven ter plaatse van 
bestaande gordingen door de tengel gefixeerd. Zo nodig 
worden aanpassingen aan dakgoten voorzien (veelal afhan-
kelijk van de gekozen isolatiedikte), nieuwe panlatten en de 
bestaande (of nieuwe) dakpannen aangebracht.

Doordat Euroroof® Reno licht in gewicht is, is het product  
snel en gemakkelijk te verwerken. De maatvoeringen zorgen 
ervoor dat er nauwelijks snijafval ontstaat bij de verwerking. 
Bij complexe projecten wordt een legplan meegeleverd, 
maar normaal gesproken wijst de wijze van aanbrengen 
zichzelf.

Uit de praktijk blijkt dat bij renovatiewerken de ondergrond 
lang niet altijd vlak blijkt. Een valse spouw die mogelijk bij het 
aanbrengen van nieuwe, lange isolatieplaten kan ontstaan, 
is niet wenselijk. Van Roosmalen: “In het verleden hebben 
we dat geprobeerd te ondervangen door standaard een 
laag minerale wol onder de isolatieplaat aan te brengen, 
waarmee de oneffenheden kunnen worden opgevangen. 
In de praktijk blijkt het efficiënter om eenvou digweg minerale 
wol van nok tot goot uit te rollen, een deken van 20 mm 
voldoet veelal. Hierop kan het Euroroof® Reno isolatiepaneel 
probleemloos worden aangebracht.”

www.recticelinsulation.nl

De optimale isolatieoplossing voor bestaande hellende daken

Euroroof® Reno: 
Optimale thermische isolatie én winddichtheid ineen
De lat ligt hoog; de komende jaren wacht een groot deel van de  
woningen in ons land op verduurzaming. Vele hebben een niet of slecht geïsoleerd hellend dak. 
Goede isolatie en winddichtheid zijn de eerste voorwaarden voor een lager energieverbruik en CO2 reductie.

Recticel Insulation heeft belangrijk nieuws voor vastgoedeigenaren, woningcorporaties en aannemers:  
Euroroof® Reno, de beste oplossing voor het bestaande hellende dak. Optimale thermische isolatie én  
winddichtheid ineen, standaard Rc vanaf 2,50 tot 8,00 m²K/W verkrijgbaar.

Totaaloplossing voor een gemakkelijke en snelle installatie
De Euroroof® Reno panelen worden op het (bestaande) dakbeschot aangebracht. Deze manier van na-isoleren is reeds langer  
in gebruik, maar Recticel heeft Euroroof® Reno doorontwikkeld. Alle onderdelen voor dakisolatie zijn nu optimaal in één paneel 
geïntegreerd: isolatieplaat, onderdakfolie, sponning en tengels. De complete dakisolatie wordt in een handeling aangebracht zonder  
na schuimen. Dat is winst in tijd en materiaal.

Euroroof® Reno heeft 4 essentiële pluspunten en een extra optie:
• Sponning aan langszijden, waardoor geen thermische brug. Naschuimen van langszijden niet nodig.
• De dampopen waterwerende onderdakfolie biedt extra gemak en bescherming tijdens renovatiewerkzaamheden.
• Deze onderdakfolie draagt bij aan de winddichtheid en dus een lager energieverbruik.
• Recticel Insulation heeft doordacht Euroroof® Reno ontwikkeld. Hiervan getuigt ook de toegevoegde waarde van Euroroof® Reno bij 

indaksystemen met zonnepanelen. Bij dergelijke indaksystemen worden zonnepanelen als dakbedekking toegepast, waarbij dakpannen 
niet meer nodig zijn. De zonnepanelen zijn weliswaar waterafvoerend, maar men mag hierbij de condensvorming aan de onderzijde niet 
onderschatten. Euroroof® Reno panelen zijn dankzij de onderdakfolie hiervoor uitermate geschikt!

Extra optie: een flexibele laag aan de onderzijde is op aanvraag leverbaar om bestaande oneffenheden van het dak op te vangen en 
convectie te voorkomen.

Een uitstekende isolatieoplossing voor bestaande hellende daken
Het na-isoleren van een hellend dak aan de buitenzijde is bouwfysisch 
het meest ideaal. Bovendien zijn er geen bouwwerkzaamheden in  
de woning. Euroroof® Reno is leverbaar in diktes vanaf 51 mm.
• Warmtegeleidingscoëfficiënt: 0,022 W/mK
• Breedte 1200 mm (werkend 1180 mm)
• Diktes: zie tabel op www.recticelinsulation.nl
• Licht in gewicht
• Eenvoudig hanteerbaar en te verzagen
• ISSO gecertificeerd
• Sponning aan lange zijde
• Geïntegreerde onderdakfolie, met overlap aan langszijde en onderzijde
• 3 vurenhouten tengels 15 x 45 mm (FSC of PEFC leverancier)
• Aangepaste Rectifix® schroeven per dikte beschikbaar

Extra zekerheid bij de juiste aanpak
Pannen, panlatten en tengels er af, nieuwe panelen er op! Ja zo eenvoudig is het. De panelen worden van goot tot nok op het (bestaande) 
dakbeschot van het hellende dak aangebracht. Extra zekerheid bij de juiste aanpak geven de verwerkingsrichtlijnen, om te borgen dat de 
Euroroof® Reno panelen optimaal presteren. Een lange levensduur van ieder hellend dak is dan gegarandeerd.  
De volledige verwerkingsrichtlijnen zijn beschikbaar op www.recticelinsulation.nl.

De tijd is rijp voor Euroroof® Reno
De markt voor renovatie en onderhoud neemt in rap tempo én fors toe, met dito investeringen in tijd en geld. Labelverbetering staat hoog 
op de agenda van menig gebouweigenaar, betere dakisolatie en CO2-reductie domineren de MOP’s (Meerjaren Onderhoudsplanning). 
Wensen van bewoners gaan vooral over comfort en een lagere energierekening. 
Het verduurzamen van woningen start met het optimaliseren van de gebouwschil. Warme lucht stijgt op, verlies via het dak is dus het 
grootst. Met een goed geïsoleerde woning is tot 75% energie te besparen. De eerste winst is dakisolatie, de eerste keuze Euroroof® Reno 
van Recticel Insulation, een uitstekende isolatie voor het bestaande hellende dak.

RECTICEL INSULATION
+ 31 488 489 400
verkoopisolatie@recticel.com

recticelinsulation.nl

Ad_Recticel_Euroroof-Reno_210x297.indd   1 04/06/2020   16:03
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Dakdekkers krijgen al enige jaren vanuit de markt de vraag of ze ook zonne

panelen kunnen installeren. Voor veel is dat een vervanmijnbedshow,  

andere bedrijven omarmen juist deze taakverbreding (en dienstverlening).  

Patina is een voorbeeld van de laatste groep. Hoe bevalt deze taakver bre

ding? Wij vroegen het aan Will Boots, directeur van Patina Dakdenkers. 

De transitie  
van een dakdekker

TEGENWICHT BIEDEN
We zijn recentelijk ook gestart in de nieuwbouw. Dat is inge-
geven door malafide bedrijven die, nadat je voor een aan-
nemer een dak afbouwt en beveiligingssystemen installeert, 
daarna PV-panelen tot zelfs over de beveiliging of te dicht 
langs de rand aanleggen. Die zijn alleen maar geïnteres-
seerd in meters maken. Wij proberen daarin tegenwicht te 

bieden door het hele pakket aan te bieden. De eerste pilots 
zijn net afgerond en die verliepen uitstekend. Wij leggen  
dan het dak aan en de PV-installatie met een stekkertje 
eraan tot of tot en met de omvormer. De meterkast is verder 
voor de aannemer. 

RENOVATIE, ONDERHOUD
Renovatie leveren we turnkey op. Een aantal jaren geleden 
zijn we door Ymere uitgedaagd om dit structureel op te 
 pakken. Ymere handelt vanuit co-creatie en ze vroegen ons 
hoe zij dat helemaal ontzorgd konden krijgen, wat neer-

kwam op de situatie dat wij PV-panelen plaatsen én aan de 
bewoners verhuren. Onder de Zoncorporatie BV hebben we 
samen met Klomp Daktechniek en zonne-energiespecialist 
Lens diverse Energy Service Company, ESCo’s opgericht  
die eigenaar blijven van de zonnepanelen. Bewoners huren 
de zonnepanelen van de ESCo. Dit is in drie jaar tijd aardig 
uit de hand gelopen, gemiddeld draaien wij jaarlijks  
15 miljoen euro omzet. Met Klomp Daktechniek zijn wij  
ook Solar Minds begonnen dat zich richt op onderhoud, 
monitoring en beheer, optimalisatie en de- en hermontage 
van geplaatste systemen. 

REGELGEVING
Zo maakt Patina de laatste jaren en komende tijd een 
enorme transitie door, met veel ketensamenwerking. Om aan 
de eisen te kunnen blijven voldoen zijn we ons aan het oriën-
teren op de vernieuwde Erkenning Zonnestroomsystemen die 
eind dit jaar verplicht wordt en daar gaan we uiteraard de 

benodigde stappen voor nemen. We willen het nog steeds 
veilig en netjes doen. Dan hebben we wellicht ook minder 
last van de cowboys in de PV-branche die zo snel mogelijk 
zoveel mogelijk panelen aanleggen zonder respect voor  
wat eronder ligt en voor de valbeveiliging. Ik zie dat meer als 
een zwakte van die concurrenten dus dat kunnen wij ook  
als meerwaarde verkopen. 

VERZEKEREN
Verzekeraars zijn een ander verhaal, die maken het ons op 
de daken wel lastig. De een doet heel amechtig over de 
brandbaarheid van bijvoorbeeld EPS-isolatie en eist steenwol 
of minerale wol, maar dat heeft onvoldoende draagkracht 
voor PV-panelen. De ander heeft weer lossere eisen.  
Ik ben benieuwd waar dit naar toe gaat. Recentelijk moesten 
we voor een koelhuis van Daalimpex het dak onderhanden 
nemen, de SDE-subsidie was al binnen. De verzekeraar gaf 
echter geen akkoord op de dertig centimeter XPS. Tegen een 
flinke meerprijs is de dakopbouw herontworpen met Isomix 
mortel om de ondergrond geschikt te maken voor de PV en 
brandveilig te krijgen voor de verzekeraar. Dat is sowieso een 
belangrijk advies in dit soort gevallen: voor je gaat plaatsen, 
bel even de verzekeraar of een tussenpersoon. ■

Het zal zes of zeven jaar geleden zijn dat we aan dat avontuur 
begonnen. Dat was inderdaad op basis van vraag die uit 
de markt voortkwam. Samen met Ton van Westerop, die daar 
al enige jaren mee bezig was, hebben we toen Stroomdak 
opgezet, een joint venture van Patina en First Energy om 
projectmatige PV aan te pakken. Dat gebeurde altijd in 
 combinatie met dakvervanging of -isolatie aanbrengen. 

We willen het nog steeds veilig en netjes doen. 

(Foto’s: Patina/Aardenburg & De Vries)

"Wij proberen daarin tegenwicht te bieden door het hele pakket aan te bieden."

“ Voor je gaat bouwen,  
bel even de verzekeraar”

SPECIAL ENERGIE EN ISOLATIE
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Duurzaamheid bestaat niet uit woorden maar uit daden. Daarom streeft 

Kingspan er naar om de voor het bedrijf benodigde energie zo veel mogelijk 

zelf duurzaam op te wekken. Met het aanbrengen van 12.959 PV-panelen  

op de daken van diverse productiehallen dekt Kingspan Unidek in Gemert 

straks ongeveer 50% van het eigen verbruik. Met name buiten productietijden 

wordt stroom terug geleverd aan het net.

Kingspan Unidek legt 
bijna 5 Megawatt PV 
op eigen dak

Aan de daadwerkelijke  montage 
van de PV-panelen ging een heel  
proces vooraf. Het startsein daarvoor 
kwam uit Kingspans duurzaamheids-
strategie Planet Passionate. “Daarmee 
willen we als bedrijf impact hebben 
op drie grote  mondiale vraagstuk-
ken: klimaat verandering, circulariteit 
en de bescherming van onze natuur. 
Gebruik en opwekking van duur zame  
energie is daar één onderdeel van”, 
zegt Jos Berkers, finance manager 
Kingspan Unidek.

UITWERKING
Eneco heeft de plannen samen  
met Kingspan Unidek vervolgens  
verder uitgewerkt en bepaald waar 
de PV-panelen worden geplaatst. 
Henri Hendriks, facilitair manager 
Kingspan Unidek B.V. en projectlei-
der PV: “Omdat het bij ons gaat om 
platte daken met weinig schaduw, 
waren we vrij in de zonoriëntatie.  
Daken moeten wel in goede staat 
zijn voordat je er PV-panelen op 
plaatst en ze moeten constructief 
geschikt zijn.”

Belangrijk bij de inspectie is dat de staalconstructie niet  
alleen op sterkte wordt herberekend, maar dat de construc-
teur ook aandacht heeft voor de stijfheid. Te veel door-
buiging is een gevaar omdat dat kan leiden tot wateraccu-
mulatie. Dan is het belangrijk dat water snel genoeg wordt 
afgevoerd en dat er een voldoende afschot aanwezig is.  
Bij Kingspan Unidek was de doorbuiging geen probleem.  
De dakconstructie bestaat uit vakwerkliggers en die zijn 
over het algemeen minder gevoelig voor doorbuiging dan 
bijvoorbeeld vollewandliggers.

Berkers: “Omdat we dakoppervlak beschikbaar hebben  
voor wel 10 Megawattpiek, konden we selectief zijn en  
de meest geschikte daken kiezen. De daken die we nu  
gebruiken, hebben we zorgvuldig geïnspecteerd en waar  
nodig plaatselijk gerenoveerd. Eén hal was vanwege  
grote overspanningen niet geschikt voor de plaatsing van  
PV-panelen Eén dak is volledig vernieuwd; dat stond voor 
volgend jaar toch al op de planning.”

SDE-SUBSIDIE
Vanwege het grote dakoppervlak kon Kingspan Unidek 
vooraf al inschatten dat 5 Megawattpiek aan PV-panelen 
haalbaar zou zijn, gelijk aan het gemiddelde jaarlijkse elektra-
verbruik van 1.400 gezinnen. Dat vermogen is het maximum 
waarvoor SDE-subsidie (Stimuleringsregeling Duurzame  
Energieproductie) beschikbaar was en is verleend.

GEBALLAST SYSTEEM
“We hebben gekozen voor een geballast systeem. De dragers 
van de PV-panelen zijn verzwaard met stoeptegels. Voordeel 
daarvan is dat we de dakbedekking niet hoeven te door-
breken. Ook zijn de PV-panelen hierdoor bij een eventuele 
dakvervanging of -reparatie vrij gemakkelijk aan de kant te 
schuiven om een dakdeel vrij te maken.”

OVERLEG MET VERZEKERING
Kingspan Unidek had in de voorbereidingsfase ook uitgebreid 
overleg met de verzekeringsmaatschappij. Dat overleg heeft 
geresulteerd in een aantal maatregelen om het brandrisico 
te beperken. “Ik denk niet dat iedereen dat doet maar wij 
zijn van tevoren gaan overleggen met onze tussenpersoon. 
We kregen een reactie met een aantal standaard eisen. 
Verzekeringsmaatschappijen stellen daarin simpelweg dat 
platte daken met PV-panelen voorzien moeten zijn van een 
onbrandbare isolatie. Maar onze daken zijn voorzien van EPS. 
De constructie voldoet aan alle eisen van brandklasse en 
dergelijke, maar is niet onbrandbaar”, vertelt Berkers.

Om de panden ook met PV-panelen op het dak verzekerd te  
houden, maakte Kingspan Unidek een onderbouwing van de  
brandveiligheid. “Uiteindelijk willen zowel de verzekering als wij  
geen risico’s nemen, zij het met een ander doel”, zegt Berkers. ■

 plat dak
isolatie- en afschotspecialist

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

www.unidekplatdak.nl

SPECIAL ENERGIE EN ISOLATIE
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Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Dakpalenen met vlas  
isoleren huisje op de hei

De dakplaten worden gemaakt bij Isovlas in Oisterwijk die 
daarvoor vlas gebruikt uit de Tsjechische linnenindustrie. 
Verhoeven: “Ik heb ze benaderd of je van hun panelen  
ook een heel huis kunt bouwen, het is een HSB-constructie 
voor daken, waarom kunnen we dit niet rechtop zetten?  
De reactie van Isovlas was: “We hebben het nog nooit  
gedaan, maar willen het graag proberen.” Alzo geschiedde. 
De gevelpanelen hebben berkentriplex aan de binnenzijde 
en multiplex aan de buitenkant. Daartegen zijn grenen delen 
met schimmelcoating gemonteerd. Reststukjes daarvan 
kunnen gewoon in de compostbak. Voor de dakpanelen 
is wegens de constructieve eisen een dikkere spaanplaat 
toegepast als bovenplaat. Het afschot is in de dakplaat 
gemaakt, platen lopen dus taps toe. Alternatief was het hele 
dak scheef leggen maar gaf onoverkomelijke aansluitpro-
blemen met de gevels. Hier heeft Isovlas wel een stap extra 
moeten doen.” 

PV, PVT EN PVC
Het dak heeft een Rc-waarde van 7 en is afgewerkt met  
lichtgrijze PVC. “Dat heeft te maken met de zonnepanelen  
die bi-facial zijn. Ze onttrekken dus ook energie aan de  
gereflecteerde zonne-energie. Bovendien is PV relatief goed- 
koop dus ik heb de capaciteit voor de zekerheid wat over-
gedimen sioneerd. Op het dak liggen twaalf PV-panelen van 
1 bij 2 meter en acht Triple solar PVT panelen van dezelfde 
grootte. Samen is dat goed voor bijna zevenduizend kilowatt-
uur per jaar. Ik kan daar ook nog een paar bed and breakfast 
huisjes mee voorzien die ik er nog bij wil bouwen.” 

UIT BEELD
De panelen liggen verborgen achter een ruim dertig centi-
meter hoge dakrand. Verhoeven: “Dat is best een serieuze 
opstand en bij lage zonnestand scheelt dat wat stroom-
opbrengst. Belangrijker vond ik de PV-installatie uit beeld te 
houden. Een mooi huis dat zich helemaal voegt naar de 
natuur waar dan zonnepanelen boven uitsteken is zonde.”

Het compacte huisje op de hei  
is in slechts drie maanden  
gebouwd, onder meer doordat 
veel geprefabriceerde onder-
delen zijn gebruikt en ruwbouw 
voor een groot deel ook afbouw 
was. De toegepaste hernieuwbare 
grondstoffen maken de woning 
dampopen en zorgen dat de 
woning CO2 opslaat in plaats  
van veroorzaakt. Aardig detail: 
Isovlas is actiever in het zoeken 
van alternatieve toepassingen 
van hun dakplaten. ■

In een heidegebied waar lang geleden de schapen liepen voor de belang-

rijke Tilburgse wolindustrie, staat nu het huis van architect Joris Verhoeven. 

Schapen zijn er nog steeds welkom want de woning is niet of nauwelijks  

omheind en voegt zich naadloos in de natuurlijke omgeving. Bijzonder aan 

deze ecologisch gebouwde nul-op-de-meterwoning is (onder meer) de keuze 

om dakplaten van Isovlas niet alleen te gebruiken voor de dakconstructie; 

ook de gevels en de verdiepingsvloer zijn er mee gebouwd. Al had dat nog 

wel wat voeten in aarde bij de bouwer van de sandwichpanelen.

“Een mooi huis dat zich helemaal voegt naar de natuur 

waar dan zonnepanelen boven uitsteken is zonde.”

Panelen voor dakisolatie in dak en wand.

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

Kies voor een langdurige superieure prestatie,  
kies Firestone RESISTA.

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

FIRESTONE RESISTA PIR ISOLATIE
PLAT DAK

VERDEELD DOOR : WWW.MAWIPEX.NL

Firestone Resista 230 x 300 v2.indd   1 16/05/2019   21:15Adv_FS_Resista_Mawipex_2021.indd   1 10/02/21   11:53

Een goed geïsoleerd, intensief beloopbaar, 
duurzaam en brandveilig PV-dak realiseert u het 
beste met airpop® (EPS)-isolatie van IsoBouw:

•  Dankzij de intensieve beloopbaarheid geniet het 
gebruik van airpop® volgens de Vakrichtlijn de 
voorkeur. Airpop® voldoet aan de strenge 
vervormingseisen a.g.v. de PV-ballast. 

•  IsoBouw plat dak isolatie voldoet aantoonbaar aan 
alle brandveiligheidseisen.*

•  Wij kunnen onze isolatie direct cacheren met een 
120 grams A2 glasvlies. Hiermee wordt bij veel 
kunststof dakbedekkingen voldaan aan de 
classifi catie Broof(t1).

•  Alleen al in 2020 bewijzen meer dan 100.000 m2

IsoBouw airpop-daken met PV-systemen de 
blijvend waterdichte, brandveilige én verzekerbare 
toepassing.

Meer info?
Ga naar  www.isobouw.nl/PVdaken of scan 
de QR-code. 
Download de docu-
mentatie die de 
veilige toepassing 
van onze isolatie bij 
PV-daken onder-
bouwt of vraag een 
ondersteunend 
gesprek aan.  

* Beperken van de ontwikkeling van brand en rook 
(binnenzijde): 
B-s2, do op staaldak (Efectis-declaraties, KOMO CTG 060). 

Beperken van de ontwikkeling van brand en rook 
(buitenzijde dak): 
Broof (t1)-klasse getest op EPS volgens NEN 6063.  

Beperking van de uitbreiding van brand: 
Efectis-declaraties, WBDBO-detail conform NEN 6068.

IsoBouw EPS: 
uw ideale isolatie bij PV-daken

UPDATE

www.isobouw.nl/PVdaken 

210326_ISOBOUW_PowerTop_PV_ADV_230x300_D01.indd   1210326_ISOBOUW_PowerTop_PV_ADV_230x300_D01.indd   1 19-02-21   09:5019-02-21   09:50
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Recentelijk is Nieman-Kettlitz betrokken geweest bij drie min of meer gelijkende 

schadegevallen. Bij al die daken was er sprake van gekrompen PIR-isolatie-

platen, en bij één zelfs in combinatie met schotel-vorming. Als gevolg hiervan 

tekenden de isolatieplaten zich duidelijk af in de dakbedekking en was  

men bang dat de zo ontstane naden tussen de isolatieplaten tot extra koel-

kosten zouden leiden. Bij alle drie de gevallen trad er structureel lekkage op,  

met name bij warm en zonnig weer. Meerdere instanties hadden reeds advie-

zen gegeven en er waren ook reparaties aan de dakbedekking uitgevoerd, 

echter zonder een noemenswaardig positief effect.

Condensatierisico’s bij daken 
boven gekoelde ruimten  
- meerdere valkuilen

ANALYSE
Lekkages, die optreden afhankelijk van de buitentemperatuur 
en niet afhankelijk van regen en wind, wijzen vrijwel altijd in 
de richting van een condensatieprobleem. Condensatie bij 
platdakconstructies tijdens warm weer kan twee oorzaken 
hebben: luchtstromingen van warme lucht naar een koude-
re ruimte en/of oppervlak of het uitdampen van ingesloten 
vocht. De eerste situatie is alleen aan de orde als er binnen  
(aanzienlijk) lagere temperaturen heersen dan buiten, 
 inderdaad zoals bij een koelhuis. Echter in het vlak kunnen  
er door de hoge dichtheid van de isolatie geen lucht-
stromingen optreden (wel een risico bij aansluitingen!), 
zodat deze bron bij vocht in het vlak en dat over grotere 
oppervlakken, uitgesloten kan worden. Blijft over: uitdampen 
van ingesloten vocht.

Dan resteren er twee vragen:
•Waar komt dit ingesloten vocht vandaan?
•  Waarom geeft dit ingesloten vocht schade en overlast  

in de vorm van vervormde isolatie en lekkages?

Waar komt het ingesloten vocht vandaan?
Daar zijn meerdere antwoorden op mogelijk, afhankelijk van 
het tijdstip waarop de koeling in gebruik wordt genomen,  
de mate van koeling, de exacte opbouw van de dakcon-
structie en de omstandigheden tijdens de bouw.
Uitgaande van een opbouw zonder een dampremmer 
aan de binnenzijde en alleen dus een dampremmer aan 
de buitenzijde in de vorm van de dakbedekking eventueel 
 ondersteund door een dampremmer tussen deze afwerk-
laag en de isolatie, zijn er in principe twee mogelijkheden:

1.  Een geruime periode tussen het realiseren van  
de dakconstructie en het opstarten van de koeling.

Als er meer dan een maand tot een aantal maanden  
(in een koudere periode) overheen gaan voordat de koeling 
in gebruik wordt genomen, dan vindt het vochttransport 
door het dak in omgekeerde richting, van binnen naar buiten, 
plaats dan in de gebruiksfase. Omdat er geen dampremmer  
aan de binnenzijde zit, is de kans op condensatie op de 
overgang dakisolatie/dakbedekking (al of niet inclusief 
 aanvullende dampremmende laag) aanwezig. Als er ook 
nog eens sprake is van een aanzienlijke hoeveelheid bouw-
vocht, denk bijvoorbeeld aan een drogende betonvloer,  
dan is dit risico zelfs groot te noemen.

2. Insluiten van vocht tijdens de bouw.

Het vocht in de opbouw kan ook van boven in plaats van  
onder komen. Met name bij staaldaken is de kans bedui-
dend dat er onder de isolatie en op het staaldak tijdens de 
bouw water ingesloten raakt. Ook de isolatie kan als gevolg 
van een onjuiste opslag en/of het aanbrengen van een  
oppervlak dat niet gelijk c.q. binnen een dag waterdicht  
kan worden afgewerkt, vochtig tot nat worden.
Dit vocht zit vervolgens opgesloten en zal er in de tijd uit 
moeten. Bij normale binnencondities kan dit al een probleem 
opleveren, maar bij koelhuizen vormt dit een extra probleem. 

Uitdroging naar buiten wordt sterk bemoeilijkt door de  
dampremmende werking van de dakbedekking en als aan 
deze zijde ook nog eens een dampremmende laag zit,  
wordt dat nagenoeg onmogelijk. Naar binnen toe dan?  
Dat is dan de enige weg, maar de binnenlucht is in afwijking 
met ‘standaard’ gebouwen koud. En koude lucht neemt 
geen of nauwelijks vocht op. Dus ingesloten vocht dat  
naar binnen toe probeert uit te drogen, makkelijker gemaakt 
omdat aan deze zijde een dampremmer ontbreekt,  
condenseert en zorgt voor druppelen uit de dakconstructie 
en dus voor overlast. Men verbaast zich er dan vaak over  
dat het ‘lekt’ terwijl het niet regent en de zon schijnt. 
Dit is een proces dat bovendien in principe jaren kan duren!

Uitgaande van een opbouw met dampremmende laag aan 
de onderzijde van de isolatie is er ook een aantal mogelijke 
oorzaken. In de eerste plaats is dat het reeds genoemde 
risico van vanaf de bouw ingesloten vocht. Als dit tussen 
de dampremmer en de dakbedekking zit met ook nog 
eens koude lucht in de onderliggende ruimte, is enige vorm 
van uitdroging nagenoeg onmogelijk. Men merkt in eerste 
 instantie niets maar het gedurende jaren en jaren opgesloten 
vocht zal uiteindelijk de degradatie van de dakmaterialen 
inluiden en versnellen. Ook kan de verkleving van de overlap-
pen van de dampremmende laag gaan verzepen waardoor 
er alsnog op termijn (schijnbaar onverklaarbare) lekkages 
beginnen op te treden.

Naast deze overeenkomende oorzaak is er bij de aanwezig-
heid van een dampremmende laag (inclusief de dakbedek-
king) aan beide zijden van de isolatie sprake van een nog 
een mogelijke oorzaak voor vocht in de opbouw:

3.  Onjuiste afstemming van de dampremmende werking  
van de dampremmer aan de binnenzijde op de damp-
remmende werking van de dakbedekking (al of niet  
inclusief nog een extra dampremmende laag onder  
de dakbedekking).

Ir. O. Kettlitz, ing. W. Slagter (Nieman-Kettlitz Gevel- en Dakadvies BV)

SITUATIE
In alle gevallen werd de isolatieleverancier aangesproken op het afwijkende 
gedrag van de door deze geleverde isolatie. Steeds was het antwoord dat 
de isolatie aan de al daarvoor geldende testen – ook inzake krimpgedrag – 
voldeed. (De eventuele invloed van de kwaliteit van de isolatieplaten wordt 
in dit artikel verder buiten beschouwing gelaten.)

Uit de versterkte informatie kwam naar voren dat er in alle drie de gevallen 
sprake was van een mechanisch bevestigde kunststofdakbedekking met 
daaronder een mechanisch bevestigde isolatie, beide bevestigd aan een 
dak van geprofileerde staalplaten. Wat betreft de aanwezige dampremming 
waren er wel verschillen. Het eerste dak had helemaal geen dampremmende 
laag in de opbouw (uitgezonderd de dakbedekking zelf), het tweede dak 
had een dampremmende laag direct onder de (dampremmende) kunst-
stof dakbedekking en het derde dak een dampremmende laag onder de 
isolatie (naast de dakbedekking aan de buitenzijde).

De ruimten onder de betreffende daken werden gekoeld tot temperaturen 
tussen de 4 en 9 ºC, steeds in combinatie met een hoge tot zeer hoge 
relatieve luchtvochtigheid.
Bij insnijding bleek er in alle drie de gevallen sprake van water opgesloten 
in de dakconstructie: op de isolatie, in de isolatie, op de dampremmende 
laag (alleen die onder de isolatie) en op de stalen dakplaten.

SPECIAL ENERGIE EN ISOLATIE

Geschotelde isolatieplaat.

Naad van meer dan een centimeter als gevolg van krimp.



60     Roofs Roofs     61

Dit kan nauw blijken te sluiten, zowel in de opstartfase als 
tijdens de gebruiksfase van het betreffende gebouw.  
De dampremmende werking van beide lagen en met name 
hun onderlinge verhouding dient hierop te zijn afgestemd. 
 
Is er sprake van een periode van meer dan een maand tot 
meerdere maanden tussen de realisatie en het opstarten 
van de conditionering dan ligt het voor de hand de damp-
remming aan de binnenzijde hoger te maken dan aan de 
buitenzijde. Maar bij binnentemperaturen die in de gebruiks-
fase de 0 ºC beginnen te naderen, zal het noodzakelijk 
kunnen blijken de dampremming aan de buitenzijde hoger 
te maken dan aan de binnenzijde. Hier kan in potentie zelfs 
sprake zijn van een conflicterende situatie.

Schade en overlast in de vorm  
van vervormde  isolatie en lekkages
Reeds is gesproken over de degradatie van de dakmate-
rialen indien deze langere tijd vochtig tot nat blijven,  
van minder dan een jaar tot vele jaren. Dit vocht zal in de 
 zomer door opwarming (deels) verdampen en al of niet 
door uitdruppelen vanuit de dakconstructie iets worden 
afgevoerd. Maar het overgrote deel van dit vocht zal bij 
afkoeling ook weer condenseren tussen en ook deels  
in de isolatie. Dit proces herhaalt zich vele malen met  
een zeer negatief effect op de toegepaste materialen,  
met name de PIR-isolatie.

Er zijn officiële normen en testmethoden die dimensionale 
stabiliteit en krimp van PIR in de praktijks-situatie te  simuleren 
om vervolgens de resultaten van deze testen te kunnen 
toetsen aan genormeerde grenzen. Deze normen en testen 
houden echter geen rekening met de hiervoor omschreven 

zich herhalende vochtcondities. Dikwijls zal er dus als gevolg 
van het met regelmaat verdampende en weer condense-
rende ingesloten vocht een krimp en vervorming optreden 
die deze genormeerde grenzen (ver) overschrijden zonder 
dat de verklaring hiervoor in het isolatiemateriaal gevonden 
kan worden. Een aanwezige cacheerlaag lijkt hierbij geen 
doorslaggevende rol te spelen.

In eerste instantie gaan hierbij de isolatieplaten zich in de 
dakbedekking aftekenen, in tweede instantie ontstaan er 
naden tot wel meer dan een centimeter breed tussen de 
platen. Tenslotte kunnen de PIR-platen beginnen te schotelen 
(mede afhankelijk van het vocht- en temperatuurverloop 
over de isolatie).

Bij ingesloten vocht dat niet naar binnen toe kan verdampen, 
zijn deze vervormingen meestal het eerste signaal dat er  
iets mis is. Dit kan pas meerdere jaren na oplevering zijn.  
Men begint zich zorgen te maken over mogelijke schade 
aan de dakbedekking, over extra energieverlies via de naden 
tussen de isolatie-platen en uiteindelijk over vergaande aan-
tasting van materialen.

Bij ingesloten vocht dat wel naar binnen toe kan verdampen 
en vervolgens condenseren, is het moment van constatering 
korter maar ook dan gaan er soms jaren overheen omdat 
men de oorzaak in onvolkomenheden aan de dakbedek-
king en dakaansluitingen blijft zoeken. Allerlei reparaties 
worden doorgevoerd om de vermeende lekkages te doen 
stoppen maar, wellicht afgezien van enkele incidentele ge-
breken aan de dakbedekking, blijkt niets effectief. 

REKENKUNDIGE TOELICHTING
Uit de tabel met berekeningsresultaten blijkt dat er uit-
gaande van een maximaal toegestane vocht-accumulatie 
in de dakopbouw van 6 gram per m2 over 5 jaar en bij een 
relatieve luchtvochtigheid van 90% er bij temperaturen  
van 7 ºC of lager geen dampremmende laag aan de 
binnenzijde van de isolatie toegevoegd behoeft te worden 
(opbouw 1.) en dat een extra dampremmende laag in dat 
geval direct onder de dakbedekking (opbouw 4.) geen 
toegevoegde waarde biedt. Een gematigd dampremmende 
laag aan de onderzijde van de isolatie dient (bij afwezigheid 
van extra dampremming direct onder de dakbedekking)  
onder een binnentemperatuur van 6 ºC achterwege  
gelaten te worden. Boven de 7 ºC is deze dus wel gewenst 
c.q. vereist. Sterk dampremmende lagen aan de binnenzijde 
(opbouw 3. en 6.) dienen niet te worden toegepast  
(binnen het gegeven temperatuursbereik). Opbouw 5.  
met een gematigde (toegevoegde) dampremming aan 
beide zijden van de isolatie biedt het breedste toepassings-
gebied.

Hierbij is wel een aantal relativerende opmerkingen op zijn 
plaats. Als de vochtigheid binnen lager is, zal dit over het 
algemeen gunstiger zijn. Ook gaat het hier om een theore-
tische benadering van de realiteit. Een afwijkende waarde 
van de dampremming gerealiseerd in de praktijk (denk bij-
voorbeeld aan niet overal volledig afgeplakte overlappen) 

kan al duidelijke consequenties hebben. Ook eventueel af-
wijkende condities vóór het opstarten van de koel installaties 
moeten soms worden meegenomen.

Wat altijd geldt, en wat van groot belang is binnen het  
kader van dit artikel, is het feit dat als er al een bepaalde 
mate van drogingscapaciteit aanwezig is, deze altijd maar 
zeer beperkt is. Dat verklaart waarom vanaf de bouw 
 ingesloten vocht nauwelijks kan uitdrogen en nog jarenlang 
aanwezig kan zijn.

CONCLUSIE
Bij het ontwerpen en toepassen van een platdakconstructie 
boven een gekoelde ruimte verdient de vochthuishouding 
van het dak nog meer aandacht dan bij ‘standaard’ binnen-
condities, waarbij een aantal bouwfysische berekeningen 
niet kunnen en mogen ontbreken. Om deze correct te kunnen 
uitvoeren dient vooraf bekend te zijn of er een periode van 
langer dan ca. één maand is (in een koudere periode) 
 tussen realisatie en opstarten van de koeling.

Verder dienen de condities (temperatuur en relatieve 
luchtvochtigheid) direct onder het dak vooraf nauwkeurig, 
inclusief eventuele fluctuaties, te zijn omschreven.  
Zijn deze waarden niet bekend en gaat men toch beginnen, 
dan neemt men aanzienlijke risico’s.

En tijdens de uitvoering dient men extra zorg te besteden 
aan het droog houden van de toe te passen isolatie en  
te voorkomen dat er op het (staal)dak water blijft staan  
of onder het reeds gerealiseerde deel kan stromen.  
Dit om insluiting van vocht uit te sluiten. Stroomt er toch 
regenwater via cannelures onder de reeds gerealiseerde 
delen, dan is eigenlijk alleen sloop hiervan een optie.  
Het resultaat van geforceerde droging, als of niet middels 
ontluchtingspijpjes, is zeer ongewis. Sowieso komt men 
dan tot een intensief patroon van deze pijpjes om tot enig 
resultaat te kunnen komen, met alle consequenties voor de 
dakbedekking van dien. En treedt de krimp van de isolatie 
reeds op dan is deze ‘oplossing’ al per definitie zinloos. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl 
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Aftekening van geschotelde dakbedekking in het midden  

en over de lengte van de dakbaan.

Dampremmer (onderzijde isolatie)
4 ºC/90% 5 ºC/90% 6 ºC/90% 7 ºC/90% 8 ºC/90% 9 ºC/90%

condens droging condens droging condens droging condens droging condens droging condens droging

1 Geen 7 7 24 24 65 62 118 112 184 173 263 247

2 Gematigd (mu.d. 20m) 82 66 66 58 58 54 56 53 60 58 71 67

3 Sterk (mu.d.1000m) 146 23 125 35 104 44 86 45 68 44 51 42

4 Geen+Extra (mu.d. 60m tegen dakdekking 9 9 30 30 74 71 130 123 198 186 282 264

5 Gematigd+ Extra (mu.d. 20m en mu.d. 60m 
tegen dakbedekking) 12 12 11 11 20 19 36 34 56 53 81 75

6 Sterk + Extra (mu.d. 1000m en mu.d. 60m 
tegen dakbedekking) 64 11 55 14 46 16 38 16 30 16 22 16

PVC dakbedekking (mu.d. 40m)

Cyclus van 5 jaar Lage temperaturen, veel condens op sterke dampremmer

Eenheid condens [gr/m2] Hoge temperaturen zonder dampremmer, veel condens tegen dakbedekking

Dampspanningsberekeningen Koelcel

Water op de dampremmende laag onder de isolatie.Water op de top van de onderliggende staalplaat.



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

0343 - 59 50 10

WECAL: Compleet en objectief in isolatie- & dakbedekkingsmaterialen

EXCLUSIEF DISTRIBUTEUR VAN FESCO C, 
RETROFIT EN BATIBOARD VOOR DAK

✓ Thermische isolatie van geëxpandeerd perliet (EPB) voor platte en hellende daken
✓ Als coverboard, hitteschild, buigstijve isolatie op zachte en brandbare ondergronden
✓ Uitstekend bestand tegen zware belastingen (UEATc klasse D)
✓  Leverbaar met brandklasse D/C/B/A2 en A1; nu met verhoogde brandwerendheid  

als BATIBOARD ook zeer geschikt voor PV-systemen
✓ FESCO C ook met FM Approval

TOTAALPAKKET VOOR DE DAKDEKKER

NI
EU

W IN 2021

BRANDWERENDE ISOLATIE
PLA

TE
NBATIB

OARD

BRANDKLASSE C/B/A

R30/R60/R90/R120

Bestel gewoon  
vanuit de sneeuw!

ACTIONDAK

WWW.ACTIONDAK.NL

Actiondak, de online groothandel in:

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

- DAKRANDAFWERKING - VEILIGHEID - GEREEDSCHAP - KLEDING
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Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

In de ambitie van veel gebouweigenaren om gebouwen energieneutraal te 

maken – en daarmee ook kosten te besparen – worden daken grootscheeps 

voorzien van zonnepanelen. Hier ligt een kans voor de dakdekker, namelijk 

nieuwe ‘business’, al dan niet in samenwerking met gespecialiseerde PV-leve-

ranciers. Zowel als het gaat om een opgave in het kader energiebesparing, 

renovatie als asbestsanering kan er een kans liggen om een (nieuw) dakpak-

ket te combineren met zonnepanelen. Het betekent echter ook een risico als 

de aanleg van zonnepanelen buiten de dakdekker om geschiedt, want dan  

worden na de oplevering zonnepanelen op het maagdelijke dak bevestigd, 

met de kans op schade. Ik bespreek kansen en risico’s nader.

Zonnepanelen: kansen en 
risico’s voor de dakdekker

SPECIAL ENERGIE EN ISOLATIE

voor een deel) en wat de verantwoordelijkheid is richting  
de opdrachtgever als de PV-leverancier niet thuis geeft  
of zelfs failliet gaat.

Een tweede, meer commercieel, punt is dat niet alle 
 opdrachtgevers in staat zijn de kosten voor de aanleg  
van een dak met zonnepanelen direct op te hoesten. 
Partijen met een dergelijke investeringsbehoefte hebben 
normaliter echter wel een regulier (maandelijks) budget te 
besteden. Een voor de hand liggende – en veel toegepaste – 
constructie is dat een dakdekker en/of PV-leverancier  
een overeenkomst sluit met een derde partij die de kosten 
voorfinanciert (bijvoorbeeld een SPV (een speciaal met 
dat doel opgerichte vennootschap) van een energiemaat-
schappij), waarna de opdrachtgever deze derde partij 
‘terugbetaalt’ door betaling van de – aangepaste – reguliere 
lasten. Hierbij is van belang dat goed wordt nagedacht 
over de keten van contracten waarmee onder andere het 
investeringsplaatje wordt doorgerekend, het eigendom van 
zonnepanelen wordt afgescheiden door bijvoorbeeld het 
vestigen van een opstalrecht, onderlinge verantwoordelijk-
heden worden afgekaderd en garanties (op onder meer  
de energieprestaties) worden bepaald.

RISICO: SCHADE EN GEVOLGSCHADE
Indien de opdrachtgever de dakdekker enerzijds en de  
PV-leverancier anderzijds los van elkaar contracteert,  
betekent dit dat op het door de dakdekker opgeleverde dak  
nadien door de PV-leverancier zonnepanelen worden gemon-
teerd. Dit levert een aantal risico’s op voor de dakdekker.

Het eerste risico is dat er schade kan ontstaan aan het dak 
door het aanbrengen van zonnepanelen, bijvoorbeeld om-
dat speciale voorzieningen noodzakelijk zijn om te panelen 
te bevestigen. In dat kader is het voor de dakdekker van be-
lang om met de opdrachtgever goede afspraken te maken 
over verantwoordelijkheden, samen een proces-verbaal van 
oplevering op te stellen (en ondertekenen) met aanhechting 
van foto’s van het dak op de dag van oplevering en in de 
overeenkomst/garantieverklaring duidelijk te formuleren dat 
bij aanpassingen aan het dak (of gebruik van het dak in 
afwijking van de afspraken) door of namens de opdracht-
gever elke aansprakelijkheid vervalt.

Een tweede risico is dat de opdrachtgever de dakdekker  
om advies kan vragen over het toe te passen dakpakket 
zonder dat de opdrachtgever ‘het hele plaatje schetst’.  

Als de dakdekker vervolgens een dakpakket adviseert dat 
niet geschikt is om vol te leggen met zonnepanelen (of bij-

voorbeeld niet voldoet aan een niet gemelde RC-waarde) 
kan dat leiden tot onnodige en vervelende discussies. Bij 

dit soort adviesverzoeken is het voor de dakdekker van 
belang om – ten minste – (1) aan te geven op basis 
van welke stukken/uitgangspunten het advies is 
opgesteld en (2) dat de opdrachtgever zelf de volle-
dige verantwoordelijkheid draagt voor de uitvoering 
indien deze afwijkt van de stukken/uitgangspunten 
waarop het advies van de dakdekker is gebaseerd. 
Het is overigens hoe dan ook verstandig in het 
contract met de opdrachtgever op te nemen dat 
eventuele advieswerkzaamheden (ook) vallen onder 

het bereik van uw algemene voorwaarden (waarin de 
dakdekker de aansprakelijkheid voor gevolgschade 

uitsluit of beperkt).

Een derde consequentie van het aanbrengen van zonnepa-
nelen door een opdrachtgever (na oplevering van het dak) 
is dat onderhoud en eventueel noodzakelijke herstelwerk-
zaamheden moeilijker uit te voeren zijn en dus kostbaarder 
worden. Indien bijvoorbeeld sprake zou zijn van een structu-
reel probleem in het dakpakket met lekkage tot gevolg moet  
niet alleen het dakpakket worden gerepareerd of vervangen,  
maar moeten veelal ook zonnepanelen worden gede- en 
hermonteerd. Oftewel, het risicoprofiel wordt groter. De dak- 
 dekker heeft er dus belang bij om – bijvoorbeeld via de 
algemene voorwaarden – de herstel- en/of garantiever-
plichtingen te beperken tot herstel/vervanging van de eigen 
prestatie en daarnaast gevolgschade, waaronder de- en 
hermontage van zaken die op het dak zijn aangebracht 
(zoals zonnepanelen) uitdrukkelijk uit te sluiten. Hier is het 
van belang om te contracteren met de eigen contract en 
algemene voorwaarden.

CONCLUSIE
“Nieuwe business” betekent nieuwe kansen, maar er zijn 
wel een paar punten die de aandacht verdienen om geen 
onverantwoorde risico’s te lopen. 

Stefan Kloots is advocaat/partner Bouw bij Poelmann  
van den Broek advocaten te Nijmegen. Heeft u vragen? 
Neem gerust contact op via tel nr. 024-3811455 of  
s.kloots@pvdb.nl ■

DE KANS: BUSINESS
De dakdekker is bij uitstek gespecialiseerd in werkzaam-
heden op of aan daken, niet alleen vanwege de aanwezige 
technische kunde, maar ook vanwege de Arbo technische 
kennis (valbeveiliging, etc.). De dakdekker is bovendien toch 
al ter plaatse en dan is het makkelijk voor een opdracht-
gever om alles met één partij te contracteren. Hierbij zijn 
twee punten van belang. 

Het eerste punt van belang is dat waar samenwerking  
wordt gezocht met een gespecialiseerde PV-leverancier, 
goede afspraken nodig zijn over de samenwerking.  
Zo kan er voor worden gekozen om de PV-leverancier als 
onderaannemer te contracteren, waarbij met name van 
belang is dat zaken als energieprestatie, garanties en lever-
tijd goed ‘back-to-back’ (door) te contracteren. Ook kan de 
dakdekker kiezen voor een intensieve samenwerking met 
een PV-leverancier door samen een BV of VOF op te richten, 
dan wel simpelweg samen een overeenkomst te sluiten  
met de opdrachtgever. In alle gevallen is van belang de  
onderlinge verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid goed 
af te bakenen en met name ook goed door te denken  
over de verplichtingen die de dakdekker (samen) aangaat 
richting opdrachtgever (samen voor het geheel of ieder  



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

KIJK OP WWW.UNILININSULATION.COM VOOR MEER INFORMATIE

  Usystem Roof Reno: regendicht, gesloten isolatieschil  
en symmetrisch voor efficiëntere toepassing

  Usystem Roof Reno Plus: Usystem Roof Reno + hogere tengels  
met grotere stijfheid, speciaal voor overstekken tot 450 mm

  Usystem Roof Reno Flex: Usystem Roof Reno + 40 mm minerale wol voor het 
bouwfysisch optimaal egaliseren van oneffenheden in bestaand dagbeschot

  Usystem Roof Reno Plus Flex: de combinatie van alle unieke  eigenschappen van 
Usystem Roof Reno + Usystem Roof Reno Plus + Usystem Roof Reno Flex

VERNIEUWD USYSTEM 
ROOF RENO-LIJN VOOR 
RENOVATIE HELLEND DAK

Kingspan Insulation B.V.
T: +31 (0) 543 543 210 
E: info@kingspaninsulation.nl
www.kingspaninsulation.nl

Kingspan OPTIM-R® vacuüm isolatie

Met een lambdawaarde van 0,007 W/m·K is Kingspan OPTIM-R® vacuüm isolatie dé 
oplossing voor situaties waarbij de ruimte zeer beperkt is. Met een extreem dunne 
dikte en een isolatiewaarde die tot wel vijf keer beter is dan andere traditionele 
isolatiematerialen, levert Kingspan OPTIM-R® een significante verbetering in 
thermische prestaties. 

Hoogwaardig 
isoleren met 
zeer beperkte 
ruimte?
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NIEUWSLIJN SPECIAL ENERGIE EN ISOLATIE

OPLEIDING INSTALLATEUR MOET AANTREKKELIJKER VOOR SLAGEN TRANSITIE
Het tekort aan personeel in de technische branche loopt steeds verder op.  
Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, pleit voor financiële stimulatie 
voor studenten die de technische kant opgaan. De energietransitie zou mogelijk 
in gevaar kunnen komen door het tekort aan mensen. Hij stelt dat een financiële 
prikkel de oplossing kan zijn voor dit probleem. “Momenteel komen we zo’n  
20.000 mensen tekort in de sector. Als de energietransitie op gang komt kan dit 
aantal binnen enkele jaren verdubbelen.” Foto: BDA Dakopleidingen.

PARTNER OF CHOICE
Vakmedianet hield onlangs een Partner of Choice onderzoek  
onder bouwprofessionals. Op zeven relevante werkgebieden  
konden lezers van De Architect een antwoord geven op de vraag: 
‘Met welke bedrijven doet u het liefst zaken?’ 56% van de deel-
nemende bouwprofessionals had een voorkeur in de categorie 
daken. Daaruit kwam de volgende Top 5 tevoorschijn: 

• Kingspan Insulation
• Isobouw
• Foamglas
• Unilin Insulation
• Roval
‘Challengers’ waren AGS, BMI, Carlisle en Firestone.

PVSHELTER NON-ASSEMBLED
Conduct Technical Solutions introduceert een nieuwe leverings- 
methode van PVshelter: Non-Assembled. Logistiek gezien biedt  
deze manier van leveren veel nieuwe kansen voor onder andere  
groothandels.  

Conduct is met PVshelter Non-Assembled ingegaan op de behoefte vanuit  
de markt om PVshelters eenvoudiger op voorraad te kunnen houden. Op houten  
zonnepaneelpallets wordt een complete Back2Back PVshelter verpakt en twee of drie hoog  
gestapeld. Dit maakt leveren vanuit voorraad eenvoudig en kostenefficiënt. Een ander voordeel is het  
grotere volume per transport. In plaats van acht geassembleerde B2B PVshelters passen er nu 22 stuks  
in een EU-goedgekeurde vrachtwagen. PVshelter is anderhalf jaar terug geïntroduceerd en ondertussen  
zijn al tien varianten op de markt gebracht. www.conduct.nl. 

VERRIJDBARE VRIES-/KOELBOX MET VERWARMFUNCTIE 
De DCW180Z is Makita’s eerste vries-/koelbox met krachtige verwarmfunctie.  

Dat maakt het meenemen van warme maaltijden mogelijk en deze verrijdbare box 
dus extra bijzonder. De temperatuur is in te stellen op vijf vaste vries-/koelstanden: 

-18° C, -10° C, 0° C, 5° C en 10° C, en twee verwarmingsstanden: 55° C en 60° C. 
Warme maaltijden en dranken blijven dus goed op temperatuur. Daaraan draagt 

ook de 33 mm dikke isolatiewand goed bij. Het koelvermogen is 90 kW en het 
 verwarmingsvermogen 42 kW. De verrijdbare box maakt gebruik van de  

18V 5,0 Ah Li-Ion accu’s van Makita’s Lithium-ion eXtreme Technology. www.makita.nl.

KNELPUNTEN BIJ MEER ZONNEPANELEN OP DAKEN BEDRIJFSPANDEN 
Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving Wouter Veldhuis pleit voor een stop op het bouwen van zonneparken en zet in op aan-
leg van panelen op daken van bedrijfspanden. Hij voorziet dat de komende jaren het aantal zonneparken sterk zal groeien met 
tientallen vierkante kilometers extra zonnepark. “Dat moeten we niet willen. Miljarden euro’s subsidie gaan naar de zonneparken. 
Dat moet zo snel mogelijk naar de daken” aldus Veldhuis. Ook hoogleraar energietransitie Jan Rotmans had deze boodschap op 
het NOS Journaal: “Bedrijfsdaken, woningdaken: ze zijn nog nauwelijks bedekt met panelen. En wat doen we: we gooien ze massaal  
in de weilanden. Daarbij verdienen op dit moment vooral buitenlandse investeerders aan die zonneparken. Heel onwenselijk 
 allemaal.” Hij schat dat Nederland met slechts de helft van de 2,5 miljard vierkante meter hard oppervlak in de vorm van bedrijfs-
daken, woningdaken en bijvoorbeeld ook de haven van Rotterdam Nederland de klimaatdoelstelling kan halen. 

Dwang
Ook als het aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en aan de lokale Nederlandse overheden ligt, moeten alle  
mkb-bedrijfspanden in het land zo snel mogelijk vol worden gelegd. Probleem voor bijvoorbeeld gemeenten is dat ze geen  
wettelijke mogelijkheden hebben om de eigenaren te dwingen tot het aanleggen van zonnepanelen. Een wetswijziging waarmee 
gemeenten wel kunnen dwingen om panelen te plaatsen komt eraan, maar daar gaat nog tijd overheen. 

Verzekeringspremies
En dan zijn er nog de verzekeraars. Die waarschuwen voor een verhoogd brandrisico en hogere schadelasten. Meerdere bedrijven 
hebben de verduurzaming van hun pand voortvarend ter hand genomen maar liepen vervolgens aan tegen een enorme stijging 
van de verzekeringspremie. De Tweede Kamer gaat de verzekerbaarheid van zonnepanelen onderzoeken om duidelijk te maken 
welke factoren de premies explosief doen stijgen. Dit gebeurt op aandringen van meerdere politieke partijen die zich grote zorgen 
maken over signalen van projecten die worden afgeblazen vanwege problemen rond het verzekeren. 

Webinar Esdec
Op dit moment is nog veel onduidelijk over het verzekeren van PV-installaties. Wegens de mededingingsregels kunnen verzekeraars 
niet één afspraak hierover maken. Op 2 maart, de dag van verschijning van deze editie, komt dit onderwerp onder meer ter sprake 
op het Esdec-webinar over de nieuwe InstallQ Erkenningsregeling voor PV-systemen. (Verzekeraars gaan de InstallQ-erkenning 
steeds vaker als voorwaarde stellen voor het afsluiten van bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen, of de erkenning als voorwaarde 
koppelen aan het verzekeren van de installatie.) Roofs zal in de volgende uitgave verslag doen van het webinar.
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Toebehoren voor  
groendaken & tuinen

Ook via onze webshop 
www.dejond.com

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

✆ 06 20 80 39 61

CLIQ CLAQ KOPPELING 
Klikbare koppeling tussen 2 profielen 

Eenvoudige montage door het kliksysteem 
Stijlvolle designlook

Snelle levering & grote voorraad! 
Oplossingen op maat? Dejond denkt graag met je mee!

N I E UW

INNOVATIVE
PARTNER

Wij adviseren u graag:  0251 22 93 23  

anjo.nl

BIJ PLATTE DAKEN DENK JE AAN ANJO!

VOOR PLATTE DAKEN
OPLOSSINGEN

Alle producten van Anjo in blank aluminium zijn ook verkrijgbaar met een PVC coating.
Deze PVC coating is BDA gecertificeerd en toepasbaar voor alle pvc dakbedekkingen! 

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?
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VITALITEITSMANAGEMENT

  
‘ Lunchwandelen’ 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’.

tijd. Het is het meest 
omvangrijke heg-
genlandschap van 
Nederland, waar een 
mozaïek van heggen, 
weides, drinkpoelen 
en oude knotbomen 
al eeuwen een veilige 
thuishaven bieden 
aan een bijzondere 
verscheidenheid aan planten en dieren. Niet alleen relaxt 
omschreven maar ook zeker een mooie manier om aan te 
komen aan de dagelijkse portie beweging.

Een dagelijks portie bewuste beweging is zeker ook goed 
voor mensen met een niet zittend beroep, denk hierbij aan 
onze dakdekkers en installateurs. Ze zijn al vroeg op pad,  
en de hele dag in de benen. De hele dag hard werken en 
flink zweten. Tussen de middag zijn ze blij als ze kunnen gaan 
zitten. Dan ga je toch niet lunchwandelen…en ’s avonds  
lekker op de bank om te herstellen. Extra beweging, je zou 
zeggen het is prima zo, maar het tegengestelde is waar.  
Door na werktijd niet in je stoel te ploffen maar te bewegen, 
boek je juist gezondheidswinst! Noem het ’s avonds dan 
maar geen lunchwandelen maar een ommetje of een 
blokje, geen probleem. Maar ga wel wat doen. Bewegen is 
immers heel er goed. Dit blijven we stimuleren.

Lunchwandelen 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 gezond-
heid. Vitaliteitsmanagement gaat om het versterken van 
mensen en de organisatie. Dit levert diverse voordelen op, 
onder meer: hogere medewerkerstevredenheid, minder uitval 
en minder verzuim, hogere productiviteit, efficiënter werken 
en hogere klanttevredenheid.

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

Je ziet ze steeds meer tussen de middag. Mannen en vrouwen 
in mooie nette kleding die lekker in de buitenlucht een blokje 
om gaan met een boterhammetje in de hand. Ze zijn aan 
het wandelen tijdens hun lunchpauze, ofwel ze zijn aan het 
lunchwandelen. Vooral voor mensen die de hele dag zitten 
is het belangrijk voldoende te bewegen, lunchwandelen is 
hierbij een mooie activiteit.

Bewegen is één van de factoren voor een gezonde leefstijl. 
Verantwoord bewegen is gezond! Bewegen wordt gezien als 
een activiteit waarbij je een fysieke inspanning levert wat 
leidt tot een verhoogde hartslag en een versnelde adem-
haling. Wanneer je voldoende beweegt loop je minder kans 
op overgewicht en train je niet alleen je hart- en bloedvaten, 
maar ook je longen. Daarnaast toont onderzoek aan dat 
voldoende bewegen een bijdrage levert aan psychische 
gezondheid.

Ook bij ons bedrijf wordt door de kantoormensen volop 
gewandeld. Wij hebben hierbij het geluk dat je na enkele 
minuten het duizenden jaren oude UNESCO gebied inloopt, 
en wel De Maasheggen. De Maasheggen vormen het 
oudste cultuurlandschap van het land. Een tochtje door 
het gebied is als een spannende ontdekkingsreis door de 

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.continu-isolatie.nl

www.oudemaas.nl

Bevestigingssystemen voor Dak en Gevel
Gereedschappen

PBM en Valbeveiliging
Onderhoud en Reiniging

Dak- en installatietechniek

Kwaliteit in dak-, lood- en zinkwerken

www.daktechniekholland.nl 0184 499 266

www.sealeco.nl

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

 www.eyecatchersafety.com

www.bitasco.nl

www.reflexy.org www.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.cpe.nl



DAKEN&ZAKEN

Deze beurs wordt mede ondersteund door:

De dakenvakbeurs van Nederland

UITGESTELD NAAR 11 november 2021
Vanwege de aangescherpte maatregelen rond het coronavirus hebben wij helaas moeten besluiten

de eerste editie van DAKEN & ZAKEN, de vakbeurs voor platte en hellende daken, uit te stellen naar 11 november 2021. 
De vakbeurs zal dan alsnog worden georganiseerd bij Next Level in de Evenementenhal in Gorinchem.

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

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

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

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

Tot ziens op 11 november 2021 bij DAKEN & ZAKEN!

Wilt u meer weten: www.hertalan.nl

Verleg de toekomst



PROJECTS
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De Duomo van Florence
INTERNATIONALE DAKEN

De Basilica di Santa Maria del Fiore te Florence. (Foto: Bruce Stokes).
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Het duurde het nog tot 1471 tot de marmeren lantaarn op de top 

stond. (Foto: Adri Frijters) Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Tekst: Joep Klerx

Op 16 april 1420 begon hij met de uitvoering 
van zijn koepelontwerp die 16 jaar in beslag 
nam. De koepel heeft een diameter van  
45 meter en is 91 meter hoog. Het is nu,  
bijna 600 jaar later, nog altijd de grootste 
gemetselde koepel ter wereld. Frappant detail: 
toen Brunelleschi in 1446 overleed, liet hij geen 
enkele schets of bouwtekening achter waaruit 
opgemaakt kon worden hoe de koepel precies 
gebouwd was. Experts kunnen het tot op de 

dag van vandaag nog steeds niet eens worden over hoe hij 
het voor elkaar heeft gekregen. 

BRUNELLESCHI
Geboren als zoon van een welvarende notaris was zijn  
levenspad eigenlijk al uitgestippeld in de voetsporen van  
zijn vader. Maar Filippo Brunelleschi ging zijn eigen weg en 
besloot goudsmid te worden. Nadat hij een wedstrijd voor 
het maken van de nieuwe bronzen deur voor het baptisterium 
van San Giovanni verloor, vertrok hij samen met Donatello 
naar Rome waar hij een tijd lang de oude Romeinse ruïnes 
onderzocht. De verwachting is dat hij hier de kennis en  
inspiratie op heeft gedaan voor de bouw van de Duomo. 
Volgens velen is Brunelleschi de eigenlijke geestelijke vader 
van ‘het ei van Columbus’. Hij had tijdens de ontwerpwed-
strijd zijn conceptuele plan van de Duomo namelijk wel 
gedeeld, maar hield de bouwkundige details nog voor zich. 
In de vraag waarom hij dat deed, zou hij andere architecten 
hebben uitgedaagd een ei rechtop op tafel te zetten.  
Het lukte niemand, waarna hij het ei rechtop op tafel zette 
door de onderkant plat op tafel te tikken. Zijn boodschap:  
als jullie het geheim eenmaal weten, kunnen jullie de Duomo 
ook bouwen, daarom houd ik de plannen voor mezelf tot ik 

de opdracht heb. Ondanks het feit dat hij opgeleid was als 
goudsmid won hij de wedstrijd en mocht hij starten met de 
bouw van de Duomo.

DE BOUWKUNDIGE UITDAGINGEN
Dat het uiterlijk van de Duomo er mag zijn heb je  natuurlijk 
snel gezien, maar het meest bijzondere aspect van het 
bouwwerk is niet per se met het blote oog te zien. Het feit dat 
het bouwwerk ondanks de vele bouwkundige uitdagingen 
toch tot stand is gekomen in een tijd zonder lasers, computer-
geanimeerde modellen en gedetailleerde blauwdrukken is 
voor velen niet te bevatten. De koepel moest acht kanten 
hebben in plaats van de gebruikelijke ronde vorm. De basis 
van de koepel was bovendien een asymmetrische achthoek 
die, doordat hij zo scheef was, geen echt middelpunt had. 

Hoe konden ze weten dat de acht verschillende vlakken 
elkaar in het midden zouden ontmoeten? Maar ook: hoe is  
de koepel naar het midden toe afgebouwd, zonder dat het 
tussentijds door de zwaartekracht in elkaar is gestort? Er was  
namelijk geen centraal ondersteuningssysteem om het 
geheel tijdens de constructie omhoog te houden.  Grappig 
feitje: een van de suggesties die werd gedaan om de Duomo 
te bouwen, was om de kathedraal tot aan de koepel te vullen 
met zand. In dat zand moesten dan muntstukken verstopt 
worden, zodat het volk gemotiveerd zou zijn om het zand 
weg te halen in de hoop de muntstukken te vinden.

TOUWEN
De acht vlakken moesten dus bij elkaar uit zien te komen, 
ondanks dat de basis asymmetrisch was. De bakstenen van 
de koepel zijn in een complex spiraalvormig visgraatpatroon 
gelegd zodat ze elkaar met hun eigen gewicht ondersteunen. 

De meeste experts gaan ervan uit dat er met touwen  
(bij gebrek aan lasers) is gewerkt om de zijden uiteindelijk 
goed bij elkaar te laten eindigen. Zo is er een theorie dat 
de touwen vanuit een bloemenpatroon op de basis van 
de achthoek is gebruikt om de zijden bij elkaar uit te laten 
komen. Een andere theorie vertelt dat er een cirkel werd 
gevormd vanuit een centraal punt, die om de zoveel lagen 
bakstenen steeds kleiner werd, totdat de er geen cirkel,  
maar een punt overbleef. 

DE DUBBELE KOEPEL
Wat we weten, is dat er uiteindelijk twee koepels over elkaar 
heen zijn gebouwd. De buitenste koepel is gebouwd met 
zowel verticale bogen als horizontale hoepels van steen en  
kettingen. De acht verticale bogen zijn aan de buitenkant 
nog te zien en zijn inmiddels bekleed met marmer.  
De horizontale hoepels zorgden er tijdens de bouw voor dat 
de achthoekige koepel niet naar buiten toe uit zou dijen,  
net als de ringen om een vat. De koepel is vervolgens afge-
dekt met dakpannen. De binnenste koepel is het wonderlijke  
werk van zo’n vier miljoen naar elkaar toe gemetselde bak-
stenen die de basis van de Duomo vormen. In 1436 was de  
koepel af. Al duurde het nog tot 1471 tot de marmeren lan-
taarn op de top stond en de Basilica di Santa Maria del Fiore 
inclusief Duomo eindelijk – zo’n 175 jaar na de start van de 
bouw van de basiliek – helemaal compleet was.

DE SCHILDERINGEN AAN DE BINNENKANT
Als je aan de binnenkant van de Duomo naar de beschil-
deringen kijkt, dan valt het op dat er gaten in de koepel 
zitten. Deze gaten zijn bewust door Brunelleschi uitgespaard, 
omdat hij er tijdens de bouw al vanuit was gegaan dat 
de binnenkant beschilderd zou worden. De opdracht werd 
gegeven aan Vasari, die in de koepel ‘Het laatste oordeel’ 
schilderde, waarvoor hij zich zichtbaar liet inspireren door  
de schilderingen van Michelangelo in de Sixtijnse Kapel.  
De bijzondere fresco werd pas vijf jaar na Vasari’s dood 
voltooid door Zuccari. De totale oppervlakte van de binnen-
kant van de koepel beslaat zo’n 3.600 vierkante meter en 
is daarmee een van de grootste fresco’s ter wereld. Iets wat 
goed past binnen alle superlatieven die gepaard gaan met 
de bouw van deze basiliek en zijn bijzondere Duomo. ■

INTERNATIONALE DAKEN

Het stadsbestuur van Florence besloot aan het einde van de 13e eeuw dat er 

een grote kathedraal gebouwd moest worden. Zo gezegd, zo gedaan en ruim 

100 jaar later stond daar de Basilica di Santa Maria del Fiore. Maar er stond  

nog steeds geen koepel op. Vanwege de vele bouwkundige uitdagingen wisten  

de architecten niet hoe ze dat voor elkaar konden krijgen. Uiteindelijk schreef 

men een wedstrijd uit voor het ontwerpen van de koepel, met als uiteindelijke 

winnaar: goudsmid Filippo Brunelleschi. 

‘Het laatste oordeel’, een fresco van Zuccari. (Foto: D. Gayo).

Doorsnede toont de dubbele koepel.

De koepel is afgedekt met dakpannen. (Foto: Adri Frijters).
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Een maatpak 
voor het dakvlak.

EPDM is letterlijk en figuurlijk één van de meest flexibele dakmaterialen 
die er bestaat. Gemakkelijk toepasbaar in zowel nieuwbouw als renovatie, 
een zeer lange levensduur en een gemakkelijke verwerking. Bovendien 
kan een EPDM-dak in veel gevallen op maat uit één stuk of op een aantal 
passende stukken worden aangeleverd waardoor de dakbedekking 
letterlijk en figuurlijk naadloos aansluit op het dak. EPDM als maatpak voor 
uw dakvlak... 

Wij leveren zowel EURO-style talkvrije EPDM-folie alsook talkarme USA-style  
EPDM-folie in verschillende gangbare breedtes vanaf de rol die wij op de 
door u gewenste lengte kunnen afsnijden. U kunt het op maat gesneden 
EPDM-membraan direct bij ons afhalen of indien gewenst door ons te laten 
bezorgen. Daarnaast hebben wij uiteraard ook alle gangbare hulpproducten 
op voorraad, zoals materiaal-eigen afvoeren en gereedschappen. 

Ook beschikken wij over een ruim assortiment aan lijmen, kitten, flashings, 
wash-primers, overlaptapes, Kvimbond- en Doublebond stroken als mede 
bevestigers waarmee een EPDM-dak op vrijwel elke ondergrond te realiseren 
is.  Of het nu om nieuwbouw of renovatie gaat: voor elk dak hebben wij een 
geschikt EPDM maatpak. 

EPDM dakbedekking op maat
Uit voorraad leverbaar vanuit al onze vestigingen.

Standaard rolbreedtes tot ruim 6 meter direct uit 
voorraad leverbaar op elke lengte.

Rolbreedtes van 7 tot 12 meter op bestelling leverbaar 
op elke lengte.

Wij  leveren uitsluitend Topkwaliteit Amerikaanse 
EPDM (talkarme gladde EPDM).

Alle gangbare accessoires zoals afvoeren, 
overlaptapes, flashings, wash-primers, binnen- en 
buitenhoeken, lijmen, kitten enz. uit voorraad 
leverbaar.

Heeft u maatzetwerk zoals afdekkappen nodig in zink, 
Plastisol, PVDF of koper? Dan kunnen wij dit direct voor 
u zetten in onze zetterijen!

Álles voor het dak. 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

is hét vakblad voor de  
dakenbranche in Nederland

In Roofs vindt u elke maand een breed scala aan onderwerpen over  

projecten, nieuwe ontwikkelingen en technieken op het gebied van daken.  

Roofs is daarmee toonaangevend voor de dakenbranche.

Wij stellen dakdekkers, aannemers,  

architecten en opdrachtgevers in  

de gelegenheid projecten in te  

zenden voor publicatie. Mogelijk  

wordt deze dan genomineerd  

voor de verkiezing Dak van het Jaar!

Uiteraard staat de redactie ook open voor uw persberichten,  

de laatste carrièreswitches, nieuwe producten en productiemethoden,  

agendapunten, opleidingen en andere nieuwswaardige onderwerpen. 

U kunt deze informatie rechtstreeks sturen naar tjerk@lumail.nl.
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Op 14 december reden de eerste treinen langs de nieuwe perrons van  

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

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

waarin ETFE-elementen een hoofdrol spelen. 

Station Mechelen: slimme keuzes, 
voorbeeldige samenwerking

JHet Dak van het  aar 2021

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

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

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

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

Staalconstructie met houten plafond.
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Whatever the weather.

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

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

Nu ook met zwart granulaat afwerking.

Wordt verwacht  wit mineraal afwerking.

ZINKUNIE B.V. • VAN SALMSTRAAT 46 • 5281 RS BOXTEL • WWW.ZINKUNIE.NL
VOOR EEN VESTIGING IN DE BUURT, KIJ K OP: WWW.ZINKUNIE.NL/VESTIGINGEN

IN THE
SPOTLIGHT
KUNSTSTOF
DAKBEDEKKING

RENOLIT 
ALKORPLAN
Ruim 40 jaar lang wordt RENOLIT ALKORPLAN 
wereldwijd toegepast voor het afdichten van 
industriële platte daken en hellende zichtdaken, 
voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten. 
Het succes wordt verklaard door de combinatie 
van een kwalitatief duurzaam product, een 
gedegen technische ondersteuning en een 
jarenlange ervaring in kunststof dakbedekking.

ZINKUNIE, 
GOED VOORGOED VOORelkaar!

ERVAAR 
HET SUCCES

VOORDELEN:
• Kostenbesparend
• Vuurbestendig
• Esthetisch
• Duurzaam
• Zeer goede fysische eigenschappen

Ervaar zelf het succes en de voordelen van ons RENOLIT ALKORPLAN 
assortiment! Kijk voor meer informatie en al onze systemen op: 
www.zinkunie.nl/assortiment/kunststof-dakbedekking
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ASTL DE VARIABELE 
AFSCHOTBEVESTIGER

 
De handige en stapzekere combinatie  
voor uw betondak 

Scan de  
QR-code voor  

instructievideo‘s
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Webagenda
Daglicht: factoren voor gezondheid
Nu we steeds meer binnen zitten is het belangrijker dan ooit om voldoende daglicht in onze  
gebouwen te krijgen. Op 11 maart 2021 wordt in een gratis webinar verteld waarom dat zo  
belangrijk is en hoe is te bepalen of er voldoende daglicht is. Mariëlle Aarts van de TU Eindhoven 
zal de effecten van daglicht op de mens toelichten, Gertjan Verbaan van DGMR, voorzitter van  
de normwerkgroep daglicht, zal uitleg geven over de bepalingsmethode.  
11 maart van 13:00 tot 14:00 uur, daglicht-factorvoor-gezondheid.nen-evenementen.nl/

Energieopslag & -distributie
Er gebeurt op dit moment ontzettend veel dat van impact is op de energiemarkt: COVID-gevolgen, mogelijke aanscherping emissie-
reductie vanuit de EU, discussie over de energiemix, uitbreiding naar SDE++, grootse plannen op de Noordzee en de benodigde opslag 
daarvoor. Tijdens Energieopslag & -distributie worden de lange termijn doelen en ontwikkelingen aan de day-to-day business verbonden. 
11 maart van 9.30 – 17.00 uur, www.managementproducties.com.

BENG vragenuur – Stel je vraag aan onze experts
Het Lente-akkoord organiseert in februari, maart en april een maandelijks online BENG vragenuur. Hierin worden alle praktijkvragen 
 behandeld die binnenkomen over BENG. 23 maart en 16 april van 10:00 tot 11:30 uur, www.lente-akkoord.nl. 

Circulaire en klimaatbestendige renovatie
Het opvangen van water draagt bij aan een meer gezonde, groene en leefbare woonomgeving. Aan de hand van voorbeelden  
van de Amsterdamse corporaties wordt getoond hoe woningen in een gebied met wateroverlast door extreme buien, meerwaarde  
krijgen door het water te benutten. De Alliantie deelt de ervaringen met een renovatie aan het Staalmanplein. Tom Bergevoet van  
temp architecture presenteert het boek Het gebouw als watermachine, de BNA – Stad x Klimaat.  
21 april van 10:00 tot 11:30 uur. Zie de agenda op www.aedes.nl.

Dé inkooporganisatie voor 
dakdekkersbedrijven

Teken voor de beste 

inkoop condities & 

prijsupdates! 

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

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

info@coninko.nl | www.coninko.nl

BAS ENNING 
De Duitse dakspecialist Bauder heeft Bas Enning benoemd tot General Manager  

voor Nederland en België. Enning is al vele jaren bekend met de markt voor  
platte daken en heeft een schat aan ervaring, op het gebied van dakbedekking. 

Maar ook op het gebied van warmte-isolatieproducten. Bauder bv zal zich meer en 
meer gaan richten op de verkoop van hoogwaardige producten en op de levering 

van complete dakbedekkingssystemen. Enning zal rechtstreeks rapporteren aan 
algemeen directeur Jan Bauder volgens wie Enning nieuwe impulsen zal geven  

aan de samenwerking met de partners van Bauder in België en Nederland.

PET PAVILJOEN
De Hak4t (Hakvoort) groep wil het voormalig PET Paviljoen uit  
Enschede een derde leven inblazen. Het in 2013 ontwikkelde  
paviljoen zal in Dedemsvaart dienst gaan doen als het  
Hak4t Research, Development and Experience center. Het PET 
Paviljoen is bijna 8 jaar geleden ontwikkeld door de stichting 
Loos.FM samen met de Enschedese architect Michiel de Wit en  
bestond uit duizenden PET flessen. Het paviljoen van 30 x 6 meter  
bestaat o.a. uit een stalen frame en wanden gevuld met  
afvalplastic. Het PET Paviljoen laat zien dat een gebouw tijdelijk 
voor 100% zijn nut kan bewijzen, waarna zonder bouwafval 
hergebruikt of gerecycled kan worden. Hak4t wil in het paviljoen 
verder werken aan de verschillende duurzame slimme licht 
 productinnovaties voor de activiteiten; daglicht, kunstlicht, 
 zonwering en energie. 

BRAS FIJNAART SLUIT AAN BIJ IDVERDE
idverde NL zet haar groei door en werkt  
verder aan consolidering en uitbreiding 
van de markt. Op 1 februari 2021 heeft  
Bras Fijnaart zich officieel aangesloten bij 
idverde NL. “Met de komst van Bras Fijnaart 
wordt onze dienstverlening op het gebied 
van sport nog verder uitgebreid”,  
aldus Olaf Janssen, CEO idverde NL.  
De overname past in de strategie van de 
organisatie om zich via organische groei 
en acquisities verder te ontwikkelen. 
Bras Fijnaart vierde in 2017 haar 60-jarige 
jubileum en is met 55 medewerkers voor-
namelijk werkzaam in de provincie.

BMI ICOPAL: ESHABASE TK40 EN VEDAGARD SAFETY PLUS.
De toenemende vraag uit de markt heeft BMI Icopal aangezet om  
EshaBase TK40 per i januari jl. opnieuw in het assortiment op te nemen.  
Deze dampdrukverdelende laag kan worden toegepast als eerste laag  
in een meerlaags bitumen dakbedekkingsysteem. 
Daarnaast heeft BMI Icopal Vedagard Safety Plus vernieuwd. Deze zelfklevende 
dampdichte laag is ontworpen voor dakbedekkingsconstructies waar een 
hoge dampdiffusieweerstand noodzakelijk en is toepasbaar op ondercon-
structies van staal, dakplaat, hout, houtachtige materialen én op gesloten 
 onderconstructies die bijvoorbeeld uit beton of steenachtig materiaal bestaan. 
Belangrijk kenmerk van de Vedagard Safety Plus is de brede overlap van  
tien centimeter. De eerste drie centimeter hiervan is voorzien van een zelfkle-
vende laag met wegtrekfolie en de resterende zeven centimeter is voorzien 

van wegbrandfolie. Dit levert 
een sterkere verbinding tussen 
banen op en voorkomt dankzij de 
speciale aansluiting dat vuur bij 
het branden de onderliggende 
constructie bereikt. 

RAINTAP
Eindelijk is het zover, de Raintap van Floris Schoonderbeek 
is leverbaar! Een upgrade van de gewone regenton naar 
één slim waterstation. De Raintap vangt niet alleen het 
regenwater op maar activeert ook het gebruik ervan.  
De kraan, voetpomp en wasbak transformeren de Raintap 
van regenton naar handenwasstation naar compacte 
buitenkeuken.

ARBOTECHNIEK PUBLICEERT  
NIEUWE ARBOCATALOGUS  
CORONA-PREVENTIE 
ArboTechniek presenteerde onlangs de nieuwe Arbocatalogus  
Corona-preventie in de installatie- en isolatiebranches. Deze 
nieuwe catalogus geeft praktische richtlijnen om veilig te werken 
in de installatie- en isolatiebranche. De basis van de catalogus 
is het protocol Samen veilig doorwerken, dat sinds het begin 
van de coronacrisis wordt gehanteerd in de sector. Met het 
document wordt duidelijkheid gegeven over het voorkomen van  
coronabesmettingen op de werkvloer. De Arbocatalogus is vanaf 
nu te bekijken op de website van ArboTechniek.

NIEUWSLIJN
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Elke daksituatie is anders. 
Standaard veiligheidsproducten voldoen dan ook niet 

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

De Specialist op het gebied van Dakveiligheid!

KS1 Kabelsysteem  
Een nieuw doorloopbaar kabelsysteem

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

duurzaamheid, eenvoud en gebruikersgemak.

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

Ontdek alle voordelen op:

www.ks1kabelsysteem.nl
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DAK VAN HET JAAR
Ecodorp Boekel

AAN TAFEL MET…
Corné van Garderen (Sempergreen)

SPECIAL 
Groendaken, waterberging

INTERNATIONALE DAKEN
Kistefos Museum, Noorwegen
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Klimaatprestaties

          nl.iko.com  -  www.iko-insulations.com

IKO PUSHING LIMITS
Onze doelstelling en missie is om energiezuinige en ecologisch verantwoorde 
producten- en  systemen te ontwikkelen. IKO werkt vanuit expertise in  
dakbedekking, vloeibare waterdichting en isolatie totaalconcepten en -systemen 
uit voor de bouw. Bij IKO is duurzaam ondernemen met respect voor mens en 
milieu een integraal beleid dat zich weerspiegelt in alle stadia van de  
life cycle van onze producten.

Met IKO kiest u voor duurzame oplossingen.

DAKBEDEKKING  I  VLOEIBARE WATERDICHTING  I  ISOLATIE

ENERGIE-EFFICIËNT

LUCHTZUIVEREND
HITTE REFLECTEREND

DUURZAAM

GROENE ENERGIE

RECYCLED

ENERGIE-BESPAREND

WATERBUFFERING

KOELEND
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LICHTKOEPELS LICHTSTRATENLICHTPLATEN GLAS

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

constructi e met thermische onderbreking.


