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VOORWOORD

De inval in Oekraïne beheerst de internationale media. 
Een van de vele reacties die de koppen haalde, was het  
bericht dat Duitsland niet alleen € 100 miljard extra 
gaat investeren op defensiegebied, maar dat er tevens 
grote stappen worden gezet om de afhankelijkheid van 
het Russische gas versneld door te zetten. Dat betekent 
vooral veel meer wind- en zonne-energie. Nederland 
zal ongetwijfeld meedraaien in deze beweging. Van de 
Groningse gaskraan hoeven we niet veel meer te ver-
wachten en de enorme prijsstijgingen maken ook hier 
de overstap naar alternatieve energiebronnen renda-
beler. Dat is goed nieuws voor de sector zonne-energie, 
die toch al niet te klagen heeft. 

Uit het Nationaal Solar Trendrapport 2022 komt naar voren 
dat de groei van zonne-energie (de grootste bron van 
hernieuwbare energie) weliswaar iets afvlakt, maar dat 
er vorig jaar nog altijd een formidabele 3.492 megawatt 
aan vermogen is bijgekomen. Daarvan is 35% terecht-
gekomen op residentiële gebouwen, lees: woningen 
in alle verschijningsvormen. We zijn lekker druk bezig 
panelen op onze huizen te plaatsen. Voorlopig wordt 
dit nog ondersteund met subsidies en wellicht zal een 
belastingverlaging op elektriciteit ten opzichte van gas 
op de langere termijn de druk hier op houden, maar er 
is nog steeds genoeg aanleiding om over te stappen 
op zonne-energie. Er is weinig reden het niet te doen. 
Je kunt panelen kopen, leasen, huren, en als je er niet 
uitkomt kun je een adviseur inschakelen. In Den Haag 
zijn er zelfs dakcoaches, mensen uit de wijk die mede-
bewoners helpen met het verduurzamen of vergroenen 
van hun dak. 

Het plaatsen van zonnepanelen op commerciële en  
andere niet-residentiële gebouwen groeit iets minder 
hard. Al eerder is in de kolommen van Roofs geconsta-
teerd, dat groei om een aantal redenen stagneert.  
De voornaamste: dakconstructies, die de extra massa 
niet kunnen dragen. De algemeen directeur van  
Holland Solar stelt in deze editie terecht dat het zonde is 
om zulke grote daken ongebruikt te laten. Wat blijkt:  
“Met kleine aan passingen is 85% van de Nederlandse 
grote daken geschikt te maken voor zonnepanelen.  
40% heeft geen constructieve beperking, 45% heeft 
een constructieve beperking die relatief eenvoudig op 
te lossen is, en slechts 15% vereist meerdere structurele 
aanpassingen.” In de volgende editie van Roofs komen 
we terug op het onderzoek dat hieraan ten grondslag 
ligt. Zeker is dat er werk aan de winkel is voor gebouw-
eigenaren en constructeurs. Tegelijk moeten de net-
beheerders aan de slag met de beperkingen van het 

Zon

Voor een perfecte verwerking van POCB dakbedekking, zonder open vuur
Universal Perfect Fix is de perfecte oplossing voor het fixeren van Icopal Universal 
POCB dakbedekking op dakranden en opstanden zonder het gebruik van open 
vuur, ook op koude en natte ondergronden. Universal Perfect Fix bestaat uit  
een serie profielen en platen met een speciale coating die door middel van hete 
lucht een ijzersterke verbinding aangaan met Icopal Universal. De profielen zelf 
worden mechanisch bevestigd op de ondergrond. Iedere dakdekker kan nu in elk 
jaargetijde Icopal Universal dakbanen, zonder open vuur, snel en zeker verwerken. 
Met Universal Perfect Fix deze winter geen hinder van vocht en kou!

bmigroup.com/nl

Universal Perfect Fix
Brandveilig dakdekken in elk jaargetijde

Nieuw

elektriciteitsnet waar Nederland tegenaan loopt.  
Een zaak van hoge prioriteit, want als we Holland Solar 
moeten geloven gaat het Nederlandse zonnestroom-
vermogen de komende vier jaar nog maar eens verdub-
belen. Aanpassing zijn dwingend, “want anders kan je  
niet verduurzamen”.

Intussen past het dakdekkersgilde zich ook geleidelijk  
aan aan deze nieuwe realiteit. Onderhoudsbedrijven 
komen steeds vaker op daken waar zonnesystemen liggen. 
Lastig als je meteen aan de slag wil, want je moet eerst 
wachten op een installateur. Daarvoor is op aangeven  
van dakdekkersbedrijven een nieuwe cursus in het leven 
geroepen. De dakdekker kan met een certificaat op zak 
zonder interventie van een installateur eenvoudig installa-
tiewerk verrichten. Dat scheelt een hoop tijd en vooral bij 
lekkage is dat een regelrechte uitkomst. ■

Tjerk van Duinen

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Foto: Shutterstock 
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De Warmoes, Oostenburg Amsterdam  
(Foto: WorkshoP architecten)
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De wijk Oostenburg in Amsterdam transformeert naar een nieuwe, 

dichtbevolkte woonwijk. Maar dankzij hoogwaardige architectuur  

door diverse gerenommeerde architecten en zorgvuldige land-

schapsarchitectuur verwachten de ontwikkelaars dat de verdichting 

van de wijk een verrijking van de stad zal zijn. Dicht op elkaar wonen 

met comfort. De huurders van appartementen in Blok 4 De Warmoes, 

hebben naast een eigen balkon een gemeenschappelijk dakterras, 

omringd door een glazen kas die als een kroon op het appartemen-

tencomplex ieders aandacht trekt.

De Warmoes, Oostenburg Amsterdam

Sociale interactie  
tussen plantenbakken  
en kruiden uit eigen kas

Projectleider Johan Wijbenga van Hillen & Roosen heeft er al flink  
wat uren in Oosterburg opzitten als hij met een aantal relaties even  
in de kassen op het dak van het onlangs door hem opgeleverde  
Blok 4 langsgaat. “Je hebt er een prachtig uitzicht op Amsterdam,  
de projecten die we realiseerden en nog aan het bouwen zijn.  
In nauwe samenwerking met diverse partijen hebben we hier een 
bijzonder dak gerealiseerd met voor ons als nieuwbouwer voor de 
eerste keer kassen op een dak.”

De Warmoes is ontworpen door WorkshoP architecten en bestaat  
uit 42 huurappartementen, verdeeld over zeven verdiepingen  
boven een vier meter hoge plint met een restaurant en entree.  
Omvang: 3.885 m2 (bvo). Alle huurders hebben toegang tot het  
dakterras waar kassen voor beschutting zorgen.

TECHNIEK
Op het betondak is eerst een dragende constructie voor de  
kassen aangebracht door Allicon. Wijbenga: “Het vergt nauwkeurig 
werk om de draagconstructie van de kas, ‘door’ het dak op de  
hoofd draagconstructie te plaatsen. De kas heeft een stalen  

JHet Dak van het  aar 2022

Sociale omgeving in een dichtbebouwde wijk.  

(Foto: WorkshoP architecten)

De Warmoes heeft met haar verspringende balkons en 
lichte kleur ook een heel eigen karakter gekregen met als 
blikvanger de kassen op het dak. Het project behoort tot 
de door het vakblad de Architect uitgeroepen tien beste 
voorbeelden van stedenbouw in Nederland. 

Schiks: “Nu zijn de planten nog in rust, maar straks zal het 
een erg mooie combinatie zijn van luxe tegels, strak  

metaal en hoog en groen. In de plantenbakken 
komen naast standaard beplanting ook krenten-

boompjes en een malus, een sierappel-
tje dat een meter of twee, drie hoog 

wordt. Gerwin de Vries van  
Flux landschaps architecten is 
daar heel goed in. Hij brengt 
met de beplanting het hele 
landschap op daken en  

op de begane grond in een 
goede harmonie.” Er is ook veel 

aandacht besteedt aan het weg-
werken van de installaties. Wijbenga: 

“Hiervoor is slim gebruik gemaakt van 
ruimte in de opbouw van de lift en het trap-

penhuis; verder voeren we bijvoorbeeld lucht af  
via de kassen. De afvoer van het water is ook onder  

de tegels weggewerkt. Er is verlichting in de kassen, 
zodat de aanblik ‘s avonds spectaculair zal zijn.”

Een licht getint gebouw met verspringende balkons  

en als blikvanger de kassen op het dak.

(Foto: Max Hart Nibbrig)
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draagconstructie met balken en kolommen, die thermisch 
onderbroken zijn en door ons waterdicht zijn weggewerkt. 
Allicon heeft de afwerking en draagconstructie in nauw 
overleg met de hoofdconstructeur ontwikkeld. Dakdekker 
Schadenberg Dakwerken zorgde vervolgens voor een 
waterdichte laag met een lichte isolatielaag van Betapor 
mortelisolatie met EPS korrels. Deze laag kan de puntbe-
lasting van de kunststof pootjes van de 80x80 cm tegels 
beter opnemen dan reguliere isolatie.” Op de isolatielaag 
zijn twee lagen bitumen aangebracht, waarop hovenier 
Schadenberg Stedegroen de tegels plaatste. Die zijn tijdens 
de bouw afgedekt met hout om het glas van de kassen  
te kunnen leggen. Tenslotte zijn het speciaal ontworpen 
meubilair en de plantenbakken op hun plek gezet. 

“We zijn nu al jaren gespecialiseerd in het maken van 
daktuinen en multifunctionele daken,” zegt Edwin Schiks, 
bedrijfsleider bij hovenier Schadenberg Stedegroen.  
“Omdat we altijd voor bouwpartijen werken, is het samen-
werken in 3D BIM voor ons vanzelfsprekend. En hier was  
dat heel nuttig, want we konden dankzij het model een 
goed plan maken voor het stramien van de grote tegels 
met zo min mogelijk zaagsneden en waarin de planten-
bakken goed in passen.”

Regenwater wordt afgevoerd via vier kanalen naar een  
buffervat op de begane grond. Het regenwater wordt  
gebruikt om een vijver in de semi openbare tuin tussen  
de woonblokken in te vullen. Schiks: “De plantenbakken zijn 
uitgevoerd met een eigen gestuurd beregeningsysteem.  
Wij volgen via een app of er verzorging nodig is.” 

ESTHETIEK
In dit deel van Amsterdam krijgt elk blok een eigen uit-
straling. Naast moderne baksteen gevels blijft er ruimte  
voor de historische kern van Oostenburg, zoals de monu-
mentale Werkspoorhal, 
de oude kademuren en 
de iconische blauwe 
kraanbokken van 
Werkspoor.  

Kassenconstructie
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DUURZAAMHEID
“We hebben ons op dit project voornamelijk gericht op 
sociale duurzaamheid”, zegt Wouter Grote van WorkshoP 
architecten. “Dit deel van Amsterdam zal straks twee keer 
zoveel bewoners huisvesten dan een vergelijkbaar gebied 
in de Amsterdamse binnenstad.” Het op een leefbare wijze 
verdichten van de stad is één van de specialismen van  
het architectenbureau. Grote: “Om bewoners van kleinere 
woningen meer comfort te geven, benutten we bijvoor-
beeld de ruimte op daken als collectieve ruimte. Met ver- 
springende privé balkons is er een mogelijkheid tot inter-
actie en de huurders hebben met het dakterras een extra 
ruimte die prettig samenleven in de dichtbevolkte stadswijk 
mogelijk maakt.” 

VEILIGHEID
Toen partijen aan de slag gingen op het hoogste niveau 
stond er een steiger rond het gebouw. Een kraan zorgde 
voor de bevoorrading en in een strak schema van opeen-
volgende handelingen konden de diverse partijen hun 
werkzaamheden op het dak veilig uitvoeren. De wanden 
van de kassen staan in het verlengde van de buitengevel. 
Aan twee zijden kunnen bewoners tot vlak aan de dakrand 
veilig achter glas van het uitzicht genieten.

SAMENWERKING
Johan Wijbenga: “Hillen & Roosen werkt met veel keten-
partners op haar projecten en zoekt bij een project als dit 
dakterras de samenwerking met experts. Voor veel discipli-
nes zijn er meerdere specialisten te vinden, maar voor het 
bouwen van kassen op deze hoogte is de spoeling heel 
dun. We hadden nog niet eerder samengewerkt met  
Allicon, maar we zijn zeer tevreden over hun expertise, 
werkwijze en het resultaat. Datzelfde geldt ook voor de dak-
dekkers en hoveniers van Schadenberg Dakwerken en de 
hoveniers van Schadenberg Stedegroen. Gezamenlijk met 
WorkshoP Architecten en de landschapsarchitecten van 
Flux, heeft het geleid tot een buitengewoon resultaat.” ■

AMSTERDAM STADSUITBREIDING OOSTENBURG  
BLOK 4 DE WARMOEES
• ONTWIKKELAAR: SYNTRUS ACHMEA REAL ESTATE & FINANCE
• OPDRACHTGEVER: VORM HOLDING B.V.
•  ARCHITECTEN: WORKSHOP ARCHITECTEN,  

FLUX LANDSCAPE ARCHITECTURE
• UITVOERDER: HILLEN & ROOSEN
• DAKBEDEKKING: SCHADENBERG DAKWERKEN (DAKDEKKER)
• DAKTUIN: SCHADENBERG STEDEGROEN DAKTUINEN
• KASSENBOUW: ALLICON ALUMINIUM LICHTCONSTRUCTIES

JHet Dak van het  aar 2022

Foto: WorkshoP architecten

Dakindeling: witte vlakke zijn de plantenbakken, 

op de lichtgrijze vlakken liggen tegels.



Hoe Planet Passionate bent u?

Kingspan Unidek zet alles in het werk om volledig 
circulaire producten aan te bieden en zoveel 
mogelijk een circulaire bouw te realiseren.

Doet u mee? 
-  Vraag naar ons ‘Bio’-portfolio waar 

hernieuwbare grondstoffen aan toegekend zijn.

-  Ontwerp en bouw remontabel met een volledig 
circulair dakbedekkingssysteem

-  Lever uw (schoon en kaal) EPS snijafval weer in, 
zodat we dit opnieuw kunnen gebruiken.

-  Lever uw (schoon) EPS sloopafval in, zodat dit 
via PSLoop wordt omgezet in grondstof voor 
nieuw EPS.

Meer info
Kijk op www.unidekplatdak.nl of bel +31 (0) 492 378 111

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

Aabo Trading Leeuwarden B.V.
T:088-9965630, leeu@aabo.nl

Nu ook in 
Leeuwarden!

Duurzaam 
verwarmen 
zonder gas...

Aabo Trading is de grootste ongebonden groothandel in dakmaterialen van 
Nederland. Dat zijn we geworden door altijd bezig te zijn met ontwikkeling, 
groei en verbetering. 

In ons hechte team zijn wij altijd op zoek naar nieuwe krachten die net als 
wij álles van het dak (willen) weten en ons in landelijke en regionale functies 
kunnen versterken. We zijn een dynamisch bedrijf met veel ruimte voor groei, 
ondernemersgeest en eigen inbreng. We hebben één landelijke visie maar 
onderscheiden ons door juist ook lokaal de taal te spreken. 

Lijkt je dit interessant en ben je toe aan uitdaging met veel afwisseling, 
vrijheid en eigen inbreng in een constant groeiend bedrijf? Kijk dan snel 
op onze website voor de openstaande vacatures en wie weet kunnen we je 
binnenkort verwelkomen in één van onze teams!

Weet jij álles van het dak?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wij zoeken momenteel o.a.:
• (Assistent) filiaalleiders
• Magazijnmedewerkers
• Zink- en Plastisolzetters
• Dakinspecteurs

Bekijk alle openstaande 
vacatures op:

www.aabo.nl/vacatures

Kom werken bij 
Aabo Trading!
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DAK VAN HET JAAR 2021

Nog geen vijf maanden na de (uitgestelde) uitverkiezing van Station 

Assen tot Dak van het Jaar 2020 staat de volgende ronde alweer op 

de agenda. Uit twaalf genomineerde projecten uit Roofs jaargang 

2021 heeft de jury een shortlist samengesteld van drie projecten die 

doorgaan naar de finaleronde. De uiteindelijke winnaar wordt bekend 

gemaakt tijdens de feestavond op vrijdag 18 maart. Opmerkelijk van 

de top drie is dat het allemaal Rotterdamse projecten zijn.

Shortlist Roofs  
Dak van het Jaar 2021

• DAKDEKKER: DE BRUIJN DAKBEDEKKINGEN
• BITUMEN: ROYAL ROOFING MATERIALS
•  STAALCONSTRUCTIE SPORTKOOI MET PV PANELEN:  

BLANKSTAAL 
• PV-INSTALLATIE: HOFFMANDME TECHNIEK
• TEGELVLOER SPORTDAK: ZOONTJENS

Gepubliceerd in Roofs maart 2021

LITTLE C, ROTTERDAM
Vijftien torens op het parkeer- 
dak maken een klein dorp  
nabij de Coolhaven. Op en  
tussen de verschillende  
gebouwen zijn daken inge- 
richt voor groen, verblijf, water- 
retentie en energie-opwekking.

•  OPDRACHTGEVER: ERA CONTOUR EN J.P. VAN EESTEREN
•  HOOFDAANNEMER: ERA CONTOUR EN J.P. VAN EESTEREN
•  ONTWERP GEBOUWEN EN BUITENRUIMTES: CULD INBO  

I.S.M. RUUD-JAN KOKKE
•  DAKBEDEKKING, TERRASSEN, ZONNECELLEN EN  

AANLIJNBEVEILIGING: ORANJEDAK
•  GROENINRICHTING: VAN HELVOIRT GROENPROJECTEN
•  RETENTIEDAK EN WEERDATA GESTUURD SYSTEEM:  

OPTIGRÜN BENELUX
•  PREFAB DAKRANDEN: ISONIQ
•  ALUMINIUM ZETWERK: ROVAL ALUMINIUM

Voor de categorie platte daken zijn/worden de projecten 
beoordeeld op vijf categorieën. Het project dat in de ogen 
van de jury over alle categorieën het hoogste scoort is  
Dak van het Jaar.
De beoordelingsgebieden zijn:
• Gebruikte technieken
• Esthetische kwaliteit
• Duurzaamheid
• Onderlinge samenwerking
• Veilig werken

De shortlist voor Dak van het Jaar categorie platte daken 
2021 bestaat uit de volgende drie projecten (in volgorde 
van publicatie in Roofs). 

STARTMOTOR ROTTERDAM 
Laagdrempelige woningbouw  
voor 566 starters nabij het  
Zuidplein. Het vormen van  
sociale contacten tussen  
bewoners wordt vergemak- 
kelijkt door de vele collectieve  
ruimtes en door vier verschil- 
lend uitgewerkte multifunctio- 
nele daken. 

Beeld: Marge Architecten

• OPDRACHTGEVER: BPA BV
• ONTWERP: MARGE ARCHITECTEN
• AANNEMER: MARTENS AANNEMINGSBEDRIJF

•  ISOLERENDE MORTELS (ISOMIX): VAN WYLICK
•  DAKBESTRATING: ZOONTJENS
•  NOODOVERLOOPSYSTEMEN: AGS PRODUCTS

Gepubliceerd in Roofs mei 2021

DE GROENE KAAP, ROTTERDAM
Een omvangrijk woon- 
complex met bovenop  
groene verrassingen:  
besloten patio’s en  
een reeks semipublieke  
daktuinen op verschil- 
lende niveaus die met 
 looppaden en bruggen  
met elkaar verbonden zijn. 

•  ONTWIKKELAAR, HOOFDAANNEMER: STEBRU
•  ARCHITECT: MASSA BUREAU VOOR ARCHITECTUUR
•  TUINONTWERP: LOLA LANDSCAPE ARCHITECTS
•  ADVISEUR DAKDICHTING: BDA DAKADVIES
•  ENGINEERING, BEGROTING EN AANLEG DAKTUINEN  

EN STRATEN: BINDER GROENPROJECTEN
•  DAKDEKKER: H.D.O. DAKBEDEKKINGEN 
•  RETENTIEDAKEN, GROENDAKEN: OPTIGRÜN BENELUX
•  TEGELWERK DAKTUINEN EN LOOPBRUGGEN: ZOONTJENS
•  LEVERANCIER BEPLANTING: GRIFFIOEN WASSENAAR 

Gepubliceerd in Roofs augustus 2021

De jury wordt samengesteld uit de redactieraad van 
vakblad Roofs. Dit jaar bestond de jury uit de volgende 
personen:
•  Ton Berlee, eigenaar ComfortHome;
•  Paul van Roosmalen, Programmamanager Multifunctione-

le daken Gemeente Rotterdam; 
•  Marco de Kok, Certification Expert SGS Intron Certificatie
•  Otto Kettlitz, directeur Nieman-Kettlitz Gevel- en Dakadvies; 
•  Albert-Jan Kerssen, Vestigingsmanager idverde Advies.

MOTIVATIE JURY
Startmotor
Een sportkooi, een caféterras met paviljoen, nog meer 
 overblijfsplekken en zonnepanelen maken van deze  

jongerenhuisvesting in Rotterdam-Zuid een mooi voorbeeld 
van wat er allemaal met daken gedaan kan worden.  
Juist voor de doelgroep een fraai benutte kans om sociaal 
verkeer mogelijk te maken. Dat in de schaduwrijke binnen-
tuin kunstgras ligt is wat jammer, er zijn groene alternatieven 
die daar wel gedijen. Onder de PV-panelen is een volledig 
demontabel dakpakket aangelegd (duurzaam), maar op 
andere dakdelen is het volledig verkleefd. 

Little C
Grootstedelijk project 
in de Coolhaven met 
een enorm retentiedak 
(5.000m2) en slim water-
management. Het dak 
van de parkeergarage 
fungeert als openbare 
ruimte, met waterberging, 
groen (ook tegen de 
gevels) en pleinen. Voor 
de verharding is deels 
gebruik gemaakt van ge-
recycled materiaal. De hogere daken zijn benut voor zonne-
panelen, groen en ‘verbinden’. Sterke, mooie inzending.

De Groene Kaap
Nog zo’n grootstedelijke ontwikkeling, nu in hot spot  
Katendrecht. Zeer multifunctioneel met veel ruimte voor 
groen, sociale ontmoeting en PV (op de hoogste daken). 

Bijzonder is de (semipublieke) doorlopende dakroute met 
loopbruggen tussen de verschillende gebouwdelen.  
De hoge borstweringen lijken simpel, maar zouden eigen- 
lijk standaard moeten zijn. Niet alleen vanuit veiligheid, ook 
vanuit potentiële gebruiksmogelijkheden. Klimaatadaptief 
(retentiedaken) en zeer biodivers (mooi ontworpen groen, 
groot bijenhotel, nestkasten). 

De winnaar van de verkiezing Dak van het Jaar 2021 van 
zowel Roofs als SteilDAK worden bekend gemaakt tijdens 
de feestavond die plaatsvindt op vrijdag 18 maart a.s. in 
Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee. ■Beeld:  

Marge Architecten
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VEILIG EN GEZOND WERKEN
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Iemand vertelde me dat handleidingen vaak worden  
gebruikt om de aansprakelijkheid van de fabrikant te  
beperken. Van oorsprong is de handleiding bedoeld om te  
weten hoe iets gebruikt moet worden. Niet iedereen reali-
seert zich dat gebruiken in afwijking van de handleiding 
niet zijn toegestaan. Handleidingen bij producten zijn vaak 
dikke boeken. Voor een simpel apparaat moet je soms 
meer dan honderd pagina’s doorworstelen. Vaak wordt er 
een ‘snelstartgids’ bijgeleverd en een (digitaal) handboek. 
Beide zijn noodzakelijk voor veilig en goed gebruik. 

Toch kan bijna niemand zich ertoe zetten een uitgebreide 
handleiding te lezen. ‘We’ beginnen gewoon door uit te 
proberen. Als we denken het te snappen, gaan we aan de  
slag en laten de handleiding voor wat het is. Helaas schuilt 
daarin het gevaar: denken te weten hoe je iets moet  
gebruiken. Lopend over een werkplek zie je dit terug.  
Aan de manieren waarop producten verwerkt worden  
zonder gebruik te maken van de voorgeschreven PBM’s.  
Aan de manier waarop men een haakse slijptol gebruikt, 
een kettingzaag, een brander of zelfs een accutolletje.  
Om verantwoord te kunnen werken moet je weten wat er 
in de handeling van het product of gereedschap staat. 
Overigens is het de verantwoording van de werkgever om 
erop toe te zien dat de medewerkers werken zoals in de 
handleiding is voorgeschreven. 

Lees je de handleiding wèl, dan doe je soms verrassende  
ontdekkingen. Een voorbeeld is een veel toegepaste dak- 
randbeveiliging, een fantastisch hekwerk dat moet voor-
komen dat dakdekkers van het dak naar beneden vallen. 

Van groot belang is echter dat de handleiding stipt wordt  
gevolgd. Daarin staat dat het leuningwerk met een haak-
beugel moet worden bevestigd aan het constructieve 
dakbeschot en de spanten. Helaas is die haakbeugel in  
de praktijk nagenoeg nooit aanwezig. Op deze wijze  
toegepast zal de, op zich mooie dakrandbeveiliging dus 
niet helpen om een val naar beneden te voorkomen  
(Zie Roofs 2021 nr 1 pagina 21). Iets soortgelijks zie je bij  
rolsteigers. Zelden zie je een rolsteiger die is opgebouwd 
zoals is beschreven in de handleiding. Vandaar de gevleu-
gelde uitspraak: ‘Als je een goed opgebouwde rolsteiger  
wil zien, moet je naar de showroom van de leverancier 
gaan’. En dat terwijl sommige leveranciers de opbouw-
instructie als een sticker op de belangrijkste onderdelen 
hebben geplakt.

Handleidingen zijn van groot belang om veilig te kunnen 
werken. Die moeten gelezen en gekend worden door de 
gebruikers. Dat lezen moet liefst vóór aanschaf gedaan 
worden, zodat je weet of het product geschikt is voor wat 
je ermee wilt doen. De eerstverantwoordelijke hiervoor is de 
werkgever. Het is daarom voor de werkgever handig om de 
handleiding te beoordelen op begrijpelijkheid. Hij moet er 
tenslotte voorlichting en instructie over geven, alvorens met 
het product te mogen werken. Een heldere begrijpelijke 
handleiding helpt dan. Oh ja, ook ik heb wel eens een  
Ikea-kast onhandig in elkaar gezet. ■

Handleidingen zijn er in vele soorten en maten.  

Er zijn begrijpelijke en onbegrijpelijke handleidingen,  

dunne en dikke, leesbaar geschreven handleidingen  

en juridische teksten. De meest bekende eenvoudige handleidingen  

zijn de instructies bij een Ikea-kast of een sticker op de ladderboom.  

Wat ingewikkelder zijn de Arbeidsomstandighedenwet en het  

Arbeidsomstandighedenbesluit. Deze kun je ook als een handleiding 

zien, maar dan voor de manier waarop we binnen een organisatie 

veilig en gezond werken moeten aanpakken.

Handleidingen

Adri F
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s

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

Bestel gewoon 
vanaf de bouw!

ACTIONDAK



ALLESKUNNER IN ALUMINIUM DAKRANDEN

Roval Aluminium 
Roval Aluminium is specialist in de 

ontwikkeling, productie en levering van 

aluminium bouwproducten voor daken en 

gevels. Tot het uitgekiende assortiment 

behoren onder meer aluminium dakranden, 

waterslagen, muurafdeksystemen, 

balusters, groendakproducten, dakrand- 

en doorvalbeveiliging en privacyschermen. 

Daarnaast biedt Roval Aluminium maatwerk 

in zetwerk. 

Mooi, functioneel en duurzaam.

Laat je inspireren op www.roval.nl

Als totaalleverancier in aluminium dakranden heeft Roval voor 

elke situatie een oplossing. Roval is ook nog eens marktleider 

in aluminium dakranden. Daar kan geen ander tegenop. 

Het is slechts een volgende beslissing verder om naar Roval, 

alleskunner op het gebied van aluminium dakranden, over 

te stappen. Onze dakranden zijn geschikt voor woningbouw 

en utiliteitsbouw, nieuwbouw en renovatie. Ons assortiment 

bestaat uit honderden modellen. Desgewenst zorgen we 

ook nog eens voor bevestigingsgaten, bevestigingsmiddelen, 

hoekstukken en verbindingsplaatjes. Alle aluminium 

dakranden zijn bovendien helemaal op smaak te brengen in 

vrijwel alle Ral-kleuren of geanodiseerd.

APAX, 
HOOGWAARDIGE 
TOPLAAG
IN EEN EENLAAGS
DAKDEKKINGSSYSTEEM

Soprema Nederland is de fabrikant voor het complete 
pakket met logistiek op maat en altijd dichtbij!

WWW.SOPREMA.NL
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Testen en certificeren 
van producten en  
productsysteem

Erik Steegman (werkzaam bij Kiwa BDA groep)

Nu ik aan de certificeringskant zit, zie ik wat er dag in dag 
uit allemaal getest wordt bij Kiwa BDA Testing. En ik moet 
zeker erkennen dat het uiterst belangrijk is en blijft om de 
juiste gegevens te kunnen overleggen en dat elke partij die  
deelneemt aan het bouwproces goed de gelegenheid 
moet hebben die vooraf te kunnen bestuderen.  
Daardoor worden uiteindelijk in de uitvoering door het 
dakdekkersbedrijf de juiste producten verwerkt en ieder 
specifiek dak van de juiste opbouw voorzien.

Overigens blijft ook al jaren de promotie en toepassing van 
volledig geteste systemen binnen de dakenbranche een 
discussie tussen enerzijds de uitvoerende partij en ander-
zijds de fabrikant. Die laatste profileert zich steeds meer als 
systeemproducent die producten als onderdeel van volle-
dige systemen heeft laten testen. De toe te passen opbouw 
valt onder een volledige systeemgarantie en er worden 

bezien zal het directe contact met het dakbe-
dekkingsbedrijf een betere basis zijn voor een 
gecertificeerde dakopbouw dan als afzonderlijk 
gecertificeerde producten worden aangekocht 
via een handelskanaal. Kennis van de moge-
lijkheden en onmogelijkheden blijkt op ieder 
niveau toch de basis voor de eindkwaliteit. 

Als voorbeeld wil ik een renovatieproject 
uitlichten waarbij de oude EPDM dakbedek-
king als dampremmer gaat functioneren voor 
een nieuwe dakopbouw. Op die EPDM-laag is 
een 40 mm dikke isolatieplaat van PIR gelegd 
met aan beide zijden een cacheerlaag van 
alufolie (productcode 14PIR55) en conform het 
KOMO attest-met-productcertificaat mechanisch bevestigd 
met vijf bevestigers per isolatieplaat; daarop is een nieuw 
EPDM-membraan volledig verkleefd aangebracht met een 
tweezijdig aangebracht spuitlijm. 

Het lezen van de kwaliteitsverklaring (KOMO attest-met- 
productcertificaat) van beide fabrikanten maakt een aantal 
zaken duidelijk. In de kwaliteitsverklaring van de PIR-fabrikant 
staat dat een volledig verlijmde kunststof dakbedekking 
mag worden toegepast (ndPIR-F). Er staat wel een opmer-
king onderaan die aangeeft dat het kleefmiddel en de 
kunststof dakbaan compatible moet zijn met de PIR-isolatie 
en dat de geschiktheid moet worden aangetoond door de 
fabrikant van het kleefmiddel en/of kunststof dakbaan.

Als wij dan kijken in het certificaat van de dakbaan, dan 
staat in de bijlage geen toepassingsmogelijkheid voor een 
volledig verkleefde dakbedekking op een isolatie van PIR,  
gecacheerd met aluminiumfolie. De fabrikant van de EPDM- 
dakbaan heeft de combinatie met de PIR-isolatieplaat van 
deze fabrikant niet getest. PIR isolatieplaten met cacheer-
lagen van glasvlies of alukraft bieden binnen het volledig 
gekleefde systeem (F-systemen) wel toepassingsmogelijk-
heden. ‘Op basis van onderzoek vastgestelde waarden’  
zijn met een specifiek lijmtype de rekenwaarde(n) volgens 

NEN 6707 in het attest-met-productcertificaat vermeld.  
Navraag bij de producent levert op dat de PIR-isolatie uit  
eigen productie via deze dakbaanproducent hier als volledig 
systeem op volledige verkleving van de dakbaan is getest. 

Als laatste punt wordt in het KOMO-attest-met-productcer-
tificaat aangegeven dat bij alle EPDM-dakbedekkingssys-
temen kim- en randfixatie zal moeten worden toegepast. 
De genoemde kimfixatie is niet toegepast en de dakbaan 
is in de praktijk doorgezet als volledig tweezijdig verlijmde 
EPDM-dakbaan op de bestaande oude dakbedekking in 
de nieuwe gootbodem.

We kunnen constateren dat het uiterst belangrijk is om vanuit 
werkvoorbereiding, inkoop en de uitvoering bij het dakdek-
kersbedrijf de verwerkingsvoorschriften van de gekeurde- en  
geteste systemen te blijven volgen of zelf ontworpen syste- 
men te laten testen. De verantwoordelijkheid en aansprake-
lijkheid voor schade ligt uiteindelijk als eerste bij het uit-
voerende bedrijf. Vanuit de Wet kwaliteitsborging zal de  
toepassing van gecertificeerde producten, geteste systemen 
en met name de correcte verwerking hiervan nog kritischer 
worden beoordeeld. ■

Nu ik sinds begin dit jaar werkzaam ben voor Kiwa BDA, realiseer ik mij 

na de inwerkperiode steeds meer hoe belangrijk het is om producten  

te testen vanuit de systeemopbouw. Jaren heb ik aan de andere  

kant van de tafel gezeten, de kant van de producenten, en werd mij 

gevraagd de kwaliteit en gelijkwaardigheid op de Nederlandse markt 

conform een KOMO-attest met productcertificaat aan te tonen.  

Kon het certificaat overlegd worden, dan mocht van de directievoer-

der, vaak zonder een blik op de inhoud te werpen, het alternatieve 

dakproduct door het dakdekkersbedrijf worden toegepast. Het certifi-

caat overleggen deed wonderen om de gelijkwaardigheid met de in 

het bestek omschreven producten aan te tonen. 

Erik Steegm
an

ERIK STEEGMAN

geautoriseerde systeem-
verwerkers uitgezocht om 
exclusief hier mee te mogen 
werken. Het middelgrootte 
dakdekkersbedrijf daarentegen 
wil vanuit vaak inkoopvoordeel zijn eigen  
vrije keuze blijven maken om de producten via  
verschillende leveranciers af te nemen en deze tot systeem 
aan elkaar te koppelen. 

Daarin schuilen grote gevaren. Het goed lezen van bijvoor-
beeld een attest met productcertificaat, waardoor de 
verschillende producten in een juiste combinatie worden 
toegepast, blijkt nog altijd een kunst. Ook lijkt de recht-
streekse aankoop via de producent of de aankoop van 
producten via het handelskanaal verschil te maken.  
Vanuit de producent met zijn gecertificeerde systeem 

PIR-isolatie mechanisch bevestigd.

Verkleefde EPDM-dakbedekking.

“ De promotie en toepassing  
van volledig geteste systemen  
binnen de dakenbranche  
blijft een discussie tussen de  
uitvoerende partij en de fabrikant”



WINSTGEVEND WIT
Witte dakbedekking heeft vele 
positieve effecten voor het 
klimaat en de portemonnee:

• Tot 15% meer rendement 
van zonnepanelen dankzij 
zonnereflectie

• Tot 30 graden koeler 
dakoppervlak, waardoor 3 tot 5 
graden koeler binnenklimaat

• Langere levensduur van 
zonnepanelen

Benieuwd naar de andere
voordelen en ons uitgebreide
assortiment? Bekijk onze website
of vraag er naar in een van onze
18 filialen.

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

WAAROM WIT?
Het nut van lichte dakbedekking

Bekijk het hele assortiment: 
www.zinkunie.nl/witte-dakbedekking

BEKIJK
ONS AANBOD
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Geen goede isolatie toegepast...
Alleen het beste was goed genoeg, maar er is niet gekozen voor isolatie 
met goede brandwerende eigenschappen? Een keuze waar u in geval 
van brand spijt van krijgt, omdat zulke beslissingen u duur kunnen komen 
te staan. Kies liever voor onbrandbare ROCKWOOL steenwol isolatie: 
Euro-brandklasse A1, smeltpunt > 1.000 °C. Minimaal 1.000 °C, een 
verantwoorde keuze!

rockwool.nl

Helaas.
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PROJECTBESCHRIJVING

In 1916 werd de eerste steen gelegd voor het hoofdkantoor van de 

Bataafse Petroleum Maatschappij (BPM), een van de voorlopers  

van Shell. Aan de Carel van Bylandtlaan 30 verrees een statig kantoor-

gebouw die qua stijl herinneringen opriep aan de Hollandse architec-

tuur uit de 16de en 17de eeuw. Hoewel de klassieke façade anders 

deed vermoeden, was het kantoor van binnen, voor die tijd, hyper-

modern. Onlangs onderging het complex een grootschalige renovatie 

onder leiding van hoofdaannemer De Vries en Verburg Bouw. Net als 

een eeuw geleden wordt ook in deze renovatie een brug geslagen 

tussen oud en nieuw. Het opvallende koepeldak is hier een belangrijke 

factor in.

Koepel vormt  
verbinding tussen  
historisch en modern

Octatube is uitgenodigd om, als onderdeel van de reno vatie,  
één van de monumentale binnenplaatsen te overkappen 
met een gridshell koepeldak. De koepel geeft het histori-
sche gebouw een eigentijds en modern accent, en zorgt 
daarmee voor de verbinding van historisch en modern. 

Technisch was het een uitdagende opgave, in zowel engi-
neering, constructie, productie als montage. Zo mochten  
er geen horizontale krachten loodrecht op de gevels van 
de binnentuin worden afdragen. Daarnaast zijn de ver-
bindingen in de constructie niet momentvast, maar ook 

niet scharnierend. In een vroeg stadium werd daarom  
een integrale, multidisciplinaire werkwijze geïntroduceerd. 
Het gehele gebouw is gerealiseerd als, en gecertificeerd 
met het LEED Gold certificaat, waarbij wellicht in de toekomst 
nog Platina kan worden verkregen.

GRIDSHELL
Alle onderdelen en hoeken in deze gridshell zijn uniek,  
middels parametrisch ontwerpen heeft men de geometrie 
bepaald. Eenzelfde principe is destijds voor de Diamant-
beurs in Amsterdam toegepast. De kennis en ervaring  
die men in dat project heeft opgedaan, kon voor het C30- 
gebouw opnieuw worden ingezet.

De koepel bestaat uit een dubbelgekromd stalen grid van 
ca. 30x30 meter. Het grid wordt bekleed met koud getor-
deerde glaspanelen, elk paneel een unieke parallellogram. 
Met behulp van Grasshopper heeft men geprobeerd om 
de torsie in het glas zo klein mogelijk te houden. Tegelijker-
tijd wilde men de glaspanelen zo groot mogelijk houden 
zodat het dak zo licht en transparant mogelijk zou ogen.

De staalconstructie is opgebouwd uit een randbalk van  
kokerprofielen, waartussen een grid van lichte kokerprofielen  
het gebogen dak vormt. Elk profiel heeft een andere lengte 
en hoek. Daarom is, net zoals in het Diamantbeurs project, 
ook voor het C30-gebouw een file-to-factory methode 
geïmplementeerd. Middels een script werd de data van 
de profielen naar de lasersnijder gestuurd. De snede van 
de unieke hoeken kon zo exact ingesteld worden en ook 
lasvoorschuiningen werden meegenomen. Buislaseren,  

“ Men wilde de glaspanelen zo 
groot mogelijk houden zodat  
het dak zo licht en transparant 
mogelijk zou ogen”

Edwin Fagel
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in plaats van zagen, waarborgt een juiste maatvoering  
en resulteert uiteindelijk in een efficiëntere en sneller te 
bouwen constructie.

Een dak dat uit zoveel unieke onderdelen bestaat, kan het 
best worden geprefabriceerd. Iris Rombouts, projectmanager 
van Octatube: “Door prefabricage kunnen we goed con-
trole houden op de maatvoering en hebben we zicht op 

eventuele vervormingen die een kritische rol kunnen spelen 
in de montage. De constructie is opgedeeld in diverse  
ladderframes, die we in onze fabriek in Delft produceren.  
We steken veel tijd in het samenstellen van de frames,  
het is echt handwerk. Uiteindelijk zorgen we ervoor dat het 
op de bouw precies in elkaar past.”

Jort Winkel, constructeur bij het bedrijf: “Mijn grootste uit-
daging was het onder controle krijgen van de stijfheid.  
De verbindingen in de constructie zijn niet momentvast, 
maar ook niet scharnierend. De stijfheid daar tussenin is 
bepalend voor hoe de krachten verdeeld worden over het 
dak en hoe alle aansluitingen eruit komen te zien: of ze 
sterk genoeg zijn en of ze de juist stijfheid meegeven.  
Ook de vervormingen van het dak hebben we daarin  
moeten bekijken. Normaal maken we één model, maar voor 
dit project heb ik twee modellen gemaakt om de grenzen 
vast te stellen: waarin de één een ondergrens in de stijfheid 

representeert (en het dak dus veel vervormt) en de ander 
een bovengrens in stijfheid. Met die twee modellen samen 
kon ik ervoor zorgen dat het constructief voldoet.”

VERGIET
“Het dak zou je kunnen zien als een vergiet, waarin de  
rand de rest van de kromming van het dak samenhoudt. 
Er zitten echter drie torentjes in het dak, die ervoor zorgen 
dat de rand onderbroken wordt en dus aan stijfheid inlevert. 
We gebruiken onderspanningskabels om de randen bij 
elkaar te houden. De lengte en voorspanning van deze 
kabels luistert heel nauw, het krachtenspel moet overeen-
komen met hoe het in de rekenmodellen voorkomt.  
De kabels bestaan uit meerdere delen die aan elkaar vast 
worden gemaakt. Als je hier een paar millimeter afwijkt, 
komen er heel andere krachten. De kabels worden verticaal 
opgehangen aan het dak zelf en ook daarin gaat kracht 
verloren: we moeten ze dus extra strak aandraaien. Dit zijn 
kritische punten, die we voor de montage al moeten onder-
vangen. Het is een nauwkeurig, constructief spel.”

“Omdat we geen horizontale reactiekrachten loodrecht op  
de gevels van de binnentuin kunnen afdragen, is de vergiet- 
werking van het dak belangrijk. Om die te optimaliseren, 
komt het aan op de volgorde van de opbouw van het dak. 
Eerst gaan de randen erin, dan de onderspanningskabels 
en van daaruit bouwen we de hoeken en overige frames 
op. De ladderframes zijn onderverdeeld in verschillende 
categorieën. Uiteindelijk blijft er in het midden een vierkant 
over, die als laatste wordt opgebouwd. Hierin komt een  
bijzonder aspect van deze dakconstructie kijken.  
We kunnen tijdens de montage namelijk niet afsteunen  
op de steiger, daarom werkt het laatste deel als een reci-
procal frame. De vier ladderframes steunen op elkaar af 

en maken het dak dicht. Om dit laatste frame te plaatsen, 
werken we met twee hijskranen.”

INTEGRALE SAMENWERKING
De koepel is op een hoogte van ongeveer 14 meter ge- 
plaatst. Tijdens de werkzaamheden is in de vide een 
steigersysteem opgesteld, zodat alle medewerkers vanaf 
een vaste vloer konden werken. De onderlinge afstand van 
de werkvloeren was ongeveer 3 meter, dus er waren extra 
voorzieningen (leuningen) aangebracht om valgevaar te 
voorkomen. Voor het veilige onderhoud zijn in de koepel 
veiligheidsogen aangebracht, waar de glazenwasser zich 
aan kan aanlijnen.

Rombouts: “Terwijl we het ontwerp van de architect tech-
nisch uitwerken, zetten we meteen een paar stappen 
vooruit: welke framemaat kunnen we produceren, hoe gaan 
we transporteren en hoe moet het ingehesen worden? 
Het werpt vruchten af door in een vroeg stadium al met 
engineer, constructeur én monteur om tafel te zitten om 
deze vragen te bespreken. De wisselwerking tussen de 
verschillende disciplines is waardevol en resulteert in een 
efficiënte manier van werken. We optimaliseren het ontwerp 
en daarmee bijvoorbeeld meteen ook materiaalgebruik  
en tijd op de bouw. ■

KOEPELDAK SHELLKANTOOR C30 TE DEN HAAG
• OPDRACHTGEVER: SHELL
• HOOFDAANNEMER: DE VRIES EN VERBURG, STOLWIJK
•  ARCHITECT, CONSTRUCTEUR, PRODUCENT KOEPEL:  

OCTATUBE, DELFT

PROJECTBESCHRIJVING

“ Het werpt vruchten af door  
in een vroeg stadium al met  
engineer, constructeur én  
monteur om tafel te zitten”



Daken staan in de zomer en winter bloot aan het 
weer en tal van andere invloeden. De daksystemen 
van Triflex geven elk oppervlak en ieder dakdetail 
een ondoordringbare afdichting. Zo voorkomt u 
lekkage en kostbare waterschade. Door de lange 
levensduur van de dakafdichting - minimaal 25 jaar - 
kiest u voor permanente zekerheid van topkwaliteit.

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

• DAKDETAILS AFDICHTEN

• PLATTE EN LICHT HELLENDE DAKEN

• INDUSTRIËLE DAKEN 

• PARKEERDAKEN

• GEBRUIKSDAKEN 

• GROENDAKEN 

• METALEN DAKEN

Modulaire Lichtstraten

download onze 

prijslijst
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In deze rubriek geeft Theo Wiekeraad zijn mening over  

de dakenbranche en aanverwante onderwerpen.

Je wilt als organisatie een KOMO -, een VCA – of wat 
voor certificaat dan ook behalen. Dan is de eerste uit-
daging het schrijven van een goed passend handboek. 
Vervolgens komt een stressvolle implementatieperiode 
waar ideeën praktijk worden. Dan volgt een periode 
van voldoening: het doel is bereikt, de organisatie is  
met het nieuwe certificaat aan het werk en als na de 
eerste praktijkcontroles blijkt dat alles gaat zoals  
bedacht, keert de rust in de beheerafdeling terug.  
Maar schijn bedriegt. Dit soort handboeken en proto-
collen zijn  levende documenten, die onderhoud en 
voeding nodig hebben om goed te gedijen.

Daar moest ik laatst aan denken toen John de Mol sr. 
zei dat ze loketten hadden om ongewenst handelen 
te melden; met andere woorden: “er is door ons een 
systeem opgetuigd, de rest moeten zij doen”. Net als 
het onderwerp waren de reacties op zijn woorden niet 
mals. Aan de reacties in de media kon je wel merken 
dat weinig van de bevraagden ooit met kwaliteits- of 
veiligheidsprotocollen in aanraking waren geweest. 
Hoezo? Wel, dan hadden ze net als de gecertificeerde 
dakdekkers onder ons geweten dat je niets aan een 
beheersysteem hebt als je het niet monitort en meldin-
gen opvolgt!  

Bij een beheersysteem dienen alle geledingen van de 
organisatie vanaf het begin op de hoogte te worden  
gebracht én gehouden van de werking van het systeem. 
Net als bij reclame is herhaling het toverwoord. Om het 
systeem te laten functioneren is het van het grootste 
belang dat men steeds opnieuw vertelt over het waarom  
en de werking ervan, plus resultaten die worden behaald. 
Met overtuigen, vleien en belonen kan een beheersbaar  
systeem worden opgetuigd en gehandhaafd. De behaal-
de resultaten moeten niet alleen met de directie, maar 
juist ook met de werkvloer worden gedeeld. 

Maar let op! Notoire dwarsliggers en kwaadwillenden 
kunnen dit saboteren. Wil je als organisatie in het sys-
teem blijven groeien, dan kun je dit soort collega’s niet 
gebruiken. Zij zullen moeten gaan begrijpen dat er van 
fouten melden geleerd kan worden en dat commenta-
ren op het systeem, binnen de grenzen van het fatsoen, 
welkom zijn. Commentaar dat tot verbetering kan leiden 
moet altijd worden gehoord en waar mogelijk gebruikt. 
Commentaar als gevolg van onwil is onbruikbaar en 
onwenselijk. De onwelwillende dwarsligger kan kiezen: 

aanpassen en meevaren 
op de golven van het 
systeem of afhaken  
en ergens anders  
emplooi zoeken. 
Is de certificering 
geslaagd of zijn de  
protocollen ingevoerd, 
dan ben je nog niet klaar. 
Sterker nog, dan begint het 
echte werk pas. Hoe goed en  
waterdicht het systeem in eerste instantie ook lijkt, 
onderhoud is nodig. Niet alleen de papierwinkel moet 
up-to-date zijn. Het controleren en aanpassen van  
het systeem naar aanleiding van de afwijkingen,  
het meenemen van nieuwe van wet- en regelgeving, 
alles moet worden geïntegreerd om het document 
levend te houden. Iedereen, van hoog in de toren tot 
op de werkvloer, moet mee blijven doen, want samen 
bepalen ze de kracht van het beheersysteem.

De top zal het belang moeten blijven uitstralen en tonen 
waarom dit voor het bedrijf essentieel is. Mochten er 
géén afwijkingen worden gemeld, dan kan en mag  
dat niet zomaar als goed worden gekwalificeerd.  
Het gezegde is niet voor niets: waar gewerkt wordt, vallen 
spaanders. De beheerder moet uitzoeken waarom er 
niet wordt gemeld. Is melden te moeilijk? Denkt men 
dat de omschreven afwijkingen bij het normale proces 
horen en meldt men ze daarom niet? Wil men niet de 
verrader spelen of is men bang voor negatieve reacties 
van collega’s of de directie? Zijn er op eerdere meldin-
gen geen reacties en vervolgacties geweest? De laat-
ste drie zijn niet te hopen, want NIETS is zo dodelijk voor 
het systeem als angst voor represailles en de mentaliteit  
van “ze doen er toch niets mee!”. Goede communicatie, 
controle en opvolging zijn essentieel voor het slagen en 
bewaken van het systeem. Zonder dit kan de systeem-
bewaker zijn tas pakken en de deur achter zich dicht-
gooien. Zonder bewaking geen systeem.  ■

Theo Wiekeraad 
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Zonder bewaking geen systeem

Kies de juiste 
platdakisolatie  
De Eurothane® Silver is een universele PIR 
hardschuim isolatieplaat die uitermate geschikt is 
voor het isoleren van platte daken.

Deze thermisch isolerende platen zijn geschikt voor toepassing 
op verschillende daken (staal, hout, beton of steen). En met vele 
dakafdichtingen mogelijk: van 2-laags bitumen, PVC en EPDM.  
Niet alleen bij nieuwbouw zijn deze platen goed in te zetten, het 
product is zeker ook geschikt voor renovatie en na-isolatie van daken. 

Afschot van je platte dak met 
Eurothane® Silver afschotisolatie
Voor een optimale afwatering van het platte dak is goed afschot heel 
belangrijk. Met een goed afschot voorkom je problemen en stilstaand 
water op het dak. Echter is afschot soms best een complex vraagstuk. 
Wij bieden je graag een helpende hand. Onze technisch engineer kan 
een afschotplan (legplan) verzorgen. Naast de voordelen dat een 
afschotplan biedt bij de verwerking brengt een afschotplan vooral aan 
het begin van een project de consequenties voor de bouwconstructie 
in kaart. 

Voordelen van Eurothane® Silver

 Hoge isolatiewaarde (λD = 0,022 W/mK)

 Brandklasse B-s2,D0 (end use)

 Geschikt voor nieuwbouw en renovatie projecten

  Zeer licht: bij een RC van 6,3 90% lichter dan steenwol 
(ca. 4,5 kilo/m2)  

 Makkelijk te verwerken en te zagen zonder vezels

 Vorm- en drukvast en mede daardoor goed beloopbaar

 Tevens leverbaar als afschotisolatie (Eurothane® Silver A)

 Met diverse daksystemen te combineren

  Keurmerken: Standaard FM approved, KOMOattest, Keymark 
kwaliteitslabel en wordt geproduceerd volgens ISO 9001:2000.

  
Recticel PEFC-gecertifi ceerd
Met trots laten we je nog weten dat Recticel PEFC-gecertifi ceerd is voor 
haar meerlaagse thermische isolatieoplossingen! Goed om te weten dat bij 
de productie van onder andere Eurothane® Silver en Eurothane® Silver A 
voortaan alleen nog maar papier gebruikt wordt dat afkomstig is uit duur- 
zaam beheerde bossen. Lees meer op www.recticelinsulation.nl/PEFC

Onze technisch adviseurs helpen natuurlijk met een plan op maat voor 
jouw (renovatie)project. Wij denken mee zodat je het beste resultaat 
bereikt op een zo effi ciënt mogelijke manier. Neem gerust contact op via  
0488 - 470 170, of kijk op www.recticelinsulation.nl/eurothane-silver

#recticelduurzaam
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De Nederlandse zonnestroommarkt groeit razendsnel.  

Daarbij zijn er uitdagingen, maar die hoeven de groei niet te beperken,  

vertelt Wijnand van Hooff van Holland Solar. “We groeien snel,  

maar nog niet snel genoeg.”

Wijnand van Hooff (Holland Solar)

“ De zonne-energiesector is  
onderdeel van de bouwsector”

 afgelopen november de Gedragscode Zon op Grote Daken. 
Hierin geeft de zonne-energiesector aan hoe een veilig 
en goed zonnestroomsysteem moet worden aangelegd, 
en wat daarbij van ons als zonne-energiesector verwacht 
mag worden. Die gedragscode is opgesteld in overleg 
met een breed consortium van verzekeraars, installateurs, 
dakpartijen, leveranciers van isolatiematerialen, financiers 
en de brandweer. Het document is enthousiast ontvangen. 
Daarnaast zijn we ook in gesprek met de dakenbranche 
in de normcommissie Brandveiligheid gericht op veilige 
daken met PV erop.”

ZONNEWARMTE 
De zonne-energiesector is grofweg onder te verdelen in  
vier subsectoren, legt Van Hooff uit: “Zonnewarmte, PV op 
woningen, PV op grote daken (als loodsen, kantoren,  

Nolanda Klunder

“Het gaat goed met de Nederlandse zonne-energiesector, 
zegt Wijnand van Hooff, algemeen directeur van Holland 
Solar, de branche-organisatie voor de zonne-energiesec-
tor. “Er ligt nu ruim 14 GWp aan zonnestroomvermogen in 
Nederland. Daarmee kan 10% van het elektriciteitsverbruik 
in Nederland worden gedekt. De zonnestroommarkt groeit 
ongelooflijk hard.”

HUIDIGE GROEI
“De komende vier jaar gaat het Nederlandse zonnestroom-
vermogen verdubbelen”, vertelt Van Hooff. “Bij die enorme 
groei zijn er nog wel een paar hobbels op de weg.  
Eén daarvan is het elektriciteitsnet. Netbeheerders willen 
ons doen geloven dat het elektriciteitsnet op dit moment  
in heel Nederland vol is. Maar dat ligt genuanceerder.  
Het elektriciteitsnet in Nederland is gebouwd om elektriciteit 
vanuit een paar grote centrales over het hele land te ver-
spreiden en niet voor een situatie waar over het hele land 
gefragmenteerd elektriciteit wordt opgewekt. Voor deze 
nieuwe situatie moet het net dus aangepast worden.  
En dat móet, want anders kun je niet verduurzamen.”

Een tweede hobbel is het idee dat PV-systemen intrinsiek 
brandgevaarlijk zouden zijn. “Inmiddels weten we dat dat 
een perceptie is, geen waarheid. In nauw overleg met de 
bouwsector, en met name de dakensector, zijn we gaan 
kijken: hoe kunnen we garanderen dat zonnedaken goed 
en (brand)veilig worden opgeleverd? Dit hebben we onder 
meer samen met de dakenbranche gedaan, omdat de 
zonne-energiesector natuurlijk eigenlijk gewoon een onder-
deel is van de bouwsector. Een zonne-energiesysteem is 
onderdeel van het dakpakket en we dragen samen met 
andere partijen in de bouwsector de verantwoordelijkheid 
voor veilige gebouwen. In dit kader presenteerden we 

overheidsgebouwen, industriële panden) en zonneparken 
op de grond en op water. Ik verwacht dat de komende jaren 
de zonnestroomsector en de zonnewarmtesector meer 
naar elkaar toe zullen trekken. Er komen nu bijvoorbeeld 
PVT-systemen op, waarbij de bovenste laag van het paneel 
stroom opwekt en de onderste laag warmte. Er is dan  
dus één paneel voor stroom én warmte. In de gebouwde 
omgeving is warmte de grootste energievraag. Het is dus 
van groot belang om een duurzame bron voor warmte  
te vinden: een warmtepomp gevoed met zonnestroom,  
een zonnecollector of zo’n PVT-systeem.”

DRIE ZONNESTROOMSECTOREN
“Nederland is wereldkampioen zonnestroomsystemen  
op woningen. Nergens ter wereld worden zoveel zonne-
panelen geïnstalleerd op woningen als in Nederland”,  
zegt Van Hooff. “De salderingsregeling is een belangrijke 
aanjager hiervoor geweest. Het afbouwen van de salde-
ringsregeling kan deze ontwikkeling negatief beïnvloeden, 
maar als de afbouw geleidelijk gaat, krijgt de markt de  
tijd om erop te reageren. Sowieso is de afbouw met een 
jaar vertraagd, pas in 2024 wordt ermee begonnen.  
Daarnaast is er in de EU een voorstel voor een richtlijn  

om de energiebelasting op gas te verhogen en die op 
elektriciteit te verlagen. Gebeurt dat significant, dan kan 
dat de afbouw van de salderingsregeling compenseren. 
Kortom, op dit gebied staat nog niets vast.”

“PV op grote daken komt op. De maatschappelijke visie 
wordt steeds meer: het is zonde om zulke grote daken  
ongebruikt te laten. Maar… kunnen deze grote daken  
het gewicht van een zonnestroomsysteem wel dragen? 
Recent heeft SystemiQ, in opdracht van TKI Urban Energy, 
onderzocht hoe groot dat probleem in de praktijk is.  
De conclusie: met kleine aanpassingen is 85% van de  
Nederlandse grote daken geschikt te maken voor zonne-
panelen. 40% heeft geen constructieve beperking, 45% heeft  
een constructieve beperking die relatief eenvoudig op te  
lossen is en slechts 15% vereist meerdere structurele aan-
passingen om geschikt te worden gemaakt. Het aantal 
daken dat serieuze beperkingen heeft waardoor PV-panelen 
plaatsen niet mogelijk is, valt dus heel erg mee.”

Over zonneparken is veel discussie. Van Hooff: “Men vindt 
zonneparken niet mooi, ze nemen veel ruimte in en ze 
schaden de natuur. Op dit moment onderzoeken wij  

SPECIAL GELE DAKEN INTERVIEW

Wijnand van Hooff over het idee dat PV-systemen  

intrinsiek brandgevaarlijk zouden zijn: “Inmiddels weten  

we dat dat een perceptie is, geen waarheid.”

“Het is een uitdaging om genoeg mensen op te leiden. Daar zijn we hard mee bezig.” (Foto: Shutterstock)
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hoe je ervoor kunt zorgen dat PV geen negatieve impact  
op de natuur heeft en zelfs een positieve impact kan  
hebben. Je kunt de zonnepanelen zo opstellen dat de 
grond eronder nog voldoende water en zonlicht krijgt  
voor leven. Daarvoor moet je wel de panelen verder uit  
elkaar zetten, wat natuurlijk op gespannen voet staat met 
de businesscase. Maar als je dat doet, kun je een positief 
effect op de grond eronder hebben. Als er op een stuk 
grond 25 jaar aardappelen geteeld zijn, is er een mono-
cultuur ontstaan. Laat je die grond nu braak liggen met 
zonnepanelen erop, dan kan de natuur zich daar herstel-
len. Van alles gaat weer groeien en de monocultuur  
is doorbroken.”

GENOEG RUIMTE
Van Hooff: “Wij verwachten dat in 2030 circa 30% van de  
Nederlandse stroombehoefte met zonne-energie kan worden 
ingevuld. Het zonnestroomvermogen dat wordt geïnstal-
leerd groeit elk jaar, maar de vraag naar elektriciteit groeit 

ook.” Wordt ruimte niet de bottleneck om door te groeien? 
Nee, zegt Van Hooff. “TKI Urban Energy heeft, samen met 
Generation Energy, een studie uitgevoerd naar het poten-
tieel van zonne-energie in Nederland. Daarin hebben zij 
uitgerekend hoeveel vierkante meters daken (woningen, 
utiliteit, agrarisch), agrarisch terrein, water (binnenwater en 
buitenwater) en weginfrastructuur er in Nederland is en 
vervolgens gekeken: hoeveel vierkante meters daarvan kun 
je redelijkerwijs gebruiken voor het opwekken van zonne- 
energie? Van de daken kun je bijvoorbeeld een tamelijk 
groot percentage gebruiken voor zonnepanelen, maar van 
de landbouwgrond bijvoorbeeld maar 1 à 2%. Als je alles 
zo doorrekent en optelt, dan kom je erop uit dat we relatief 

eenvoudig genoeg PV kunnen plaatsen voor 30% van de 
Nederlandse stroombehoefte.”

“Elk oppervlak waar zon op komt, is geschikt voor PV-panelen.  
Langzaam maar zeker komen ook gevels op als plek voor 
PV, maar dat gaat alleen lukken als je mooie PV-panelen 
hebt. Je plaatst geen klassieke blauwe platen aan je gevel. 
Er komen nu heel mooie geveltoepassingen op, die dicht ik 
een mooie toekomst toe. Men zegt wel: op een gevel komt 
minder zon, dus je hebt minder opbrengst. Omdat, door 
technologische ontwikkelingen, panelen veel goedkoper 
worden, worden ook plekken met een lagere opbrengst 
zoals gevels aantrekkelijk.” 

HAAST
De ruimte is dus niet het probleem, zegt Van Hooff. “Wat wél 
een probleem is, is de snelheid. We groeien snel maar nog 
niet snel genoeg. In het Klimaatakkoord van Parijs is afge-
sproken dat we de opwarming onder 1,5°C willen houden. 
Dat kan alleen als het hele energiesysteem verduurzaamd 
wordt. We hebben haast, maar komen slechts langzaam op 
gang. Wat nodig is om serieus te versnellen is ten eerste dat 
de besluitvormingsprocessen sneller worden. Ons elektrici-
teitsnet moet grondig aangepast worden. Nu duurt het 
acht jaar voordat een netbeheerder alle stempels heeft 
gehaald om te mogen uitbreiden. De vergunningsproce-
dure moet veel sneller.”

“Ten tweede: richt je op de grote klappers. Zonneparken 
zijn nu op dit moment echt nodig. Bedenk daarbij dat je 
een zonnepark niet voor de eeuwigheid bouwt, maar voor 
bijvoorbeeld 25 jaar. Na 25 jaar haal je de panelen weg en 
kun je de grond opnieuw gebruiken. Ook daarvoor is het 
van groot belang dat de natuurwaarde onder het zonne-
park op peil blijft.”

“Ten slotte: het is een uitdaging om genoeg mensen op te 
leiden. Daar zijn we hard mee bezig. We sluiten ons aan bij 
alle initiatieven om jonge mensen naar de sector te krijgen. 
In het verleden was de aanwezigheid van ‘cowboys’ op de 
markt een andere uitdaging. Als je zo snel groeit als sector, 
gebeurt dat. Maar inmiddels zijn we een professionele 
sector en nemen we onze verantwoordelijkheid. Er ontstaan 
grote bedrijven, die goed in staat zijn om kwaliteitsproces-
sen stevig te implementeren.” ■

SPECIAL GELE DAKEN INTERVIEW

“Het is zonde om zulke grote daken ongebruikt te laten.”  

Foto gemeentehuis Waddinxveen. (Shutterstock)

“ Nergens ter wereld worden 
zoveel zonnepanelen  
geïnstalleerd op woningen  
als in Nederland”

“ Elk oppervlak waar zon op komt, 
is geschikt voor PV-panelen”
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Eind januari werd het Nationaal Solar Trendrapport 2022 gepresenteerd. 

De zonnestroommarkt groeide in 2021 door. De snelste groei zit in het 

residentiële segment. Binnen Europa is Nederland koploper in zonne- 

energie (per hoofd van de bevolking).

Nationaal Solar Trendrapport 2022
Groei zonnestroomvermogen  
het snelst bij PV op woningen

leveren, samen met grootschalige PV. 5,8% van onze energie 
moet in 2030 opgewekt worden door kleinschalige PV,  
dat wil zeggen de zonnepanelen op woonhuizen.

In Nederland ligt er nu in totaal 14,3 GWp aan zonne-
panelen, 34% meer dan vorig jaar. Dat komt neer op 800 Wp  
per hoofd van de bevolking, ofwel: er zijn twee zonnepane-
len per Nederlander. Daarmee is Nederland koploper in 
Europa. En niet alleen dat: we zijn zelfs bijna wereldwijd 
koploper. Alleen Australië heeft meer zonnepanelen per 
hoofd van de bevolking.

GROEICURVE
Ook in 2021 is het zonnestroomvermogen enorm gegroeid: 
er werd 3632 MW aan vermogen op basis van zonne-energie 
bijgeplaatst, wat als gezegd neerkomt op een groei van 34%.  

Nolanda Klunder

Jaarlijks presenteert Dutch New Energy (DNE) Research  
het Nationaal Solar Trendrapport. Het onderzoeksbureau 
werkt daartoe samen met Solar Solutions International,  
Holland Solar en Techniek Nederland. Het Trendrapport 2022 
werd op 26 januari online gepresenteerd tijdens een webinar. 
Steven Heshusius, senior researcher bij DNE Research,  
presenteerde bij die gelegenheid de data uit het rapport. 

VERSCHILLENDE FASES
Twee jaar geleden, in het Nationaal Solar Trendrapport 
2020, beschreef men drie fases op weg naar volledig her-
nieuwbare energie: de opschaalfase, waarin het erom gaat 
meer wind- en zonne-energie op te wekken, de smartfase, 
waarin men de flexibele capaciteit laat toenemen en  
de verhouding tussen vraag en aanbod met behulp van 
prijsprikkels in balans komt, en tot slot de storagefase,  
waarin de opslagmogelijkheden opgeschaald worden  
zodat hernieuwbare energie gespreid kan worden over 
plaats en tijd. Twee jaar geleden zaten we in de opschaal-
fase, hoe staat het er anno 2022 voor?

TWEE ZONNEPANELEN PER NEDERLANDER
Eerst de cijfers. Zonne-energie is in Nederland de grootste 
bron van hernieuwbare energie. In 2021 kwam tweederde 
van de energie uit niet-hernieuwbare bronnen. De overige  
éénderde van de energie werd opgewekt door de zon (9,6%),  
biomassa (9,4%), wind op land (7,6%) en wind op zee (6,7%).  
Doelstelling in het klimaatakkoord voor 2030 is dat minder 
dan een kwart van ons energiegebruik afkomstig zal zijn 
uit niet-hernieuwbare bronnen. De winst voor hernieuwbare 
energie moet vooral komen uit windparken: windparken op 
zee moeten in 2030 40,8% van onze energie gaan leveren. 
Windparken op land moeten 29,2% van de energie gaan 

In 2020 werd 3492 MW bijgeplaatst. In 2021 werd dus 4% 
meer toegevoegd dan het jaar ervoor. Daarmee vlakt de 
groeicurve af. In eerdere jaren werd er namelijk elk jaar veel 
meer geplaatst dan het jaar ervoor geplaatst was. In 2018 
werd bijna twee keer zoveel bijgeplaatst als in 2017, liet 
Heshusius zien. In 2019 werd 54% meer geplaatst dan er in 
2018 werd geplaatst en in 2020 werd 33% meer geplaatst 
dan in 2019. 

De groei van de sector kwam het afgelopen jaar voor een 
relatief groot deel op rekening van de groei in het residen-
tiële segment. In de cijfers die Heshusius toonde: 1287 MW  
van de bijgeplaatste 3632 MW (35%) werd geplaatst op 
residentiële gebouwen, beduidend meer dan in 2020 
(toen was het 1095 MW). Het commerciële segment blijft 
op hetzelfde niveau groeien als in 2020 (2397 MW in 2020, 
2345 MW in 2021). Er zijn dus veel meer zonnepanelen op 
woningen geplaatst dan een jaar eerder. Wellicht bracht 
de stijging van de energieprijzen consumenten ertoe  
zonnepanelen aan te schaffen.

SDE++-REGELING
Dat het commerciële segment minder hard is gegroeid, 
kan verband houden met de nieuwe SDE++-regeling.  
Hierbij gaat het over de hoogte van de subsidie in verhou-
ding tot de CO2-reductie over de looptijd van een project. 
Onder de nieuwe regeling concurreren zonnepanelen 
dus met andersoortige projecten. Van het beschikbare 
SDE+-budget heeft sinds 2016 23% niet geleid tot nieuwe 
capaciteit, maar in 2021 is dat, bij de SDE++-regeling,  
opgelopen tot 47%. 

De belangrijkste reden waarom zonnestroomprojecten niet 
doorgingen, was dat de dakconstructie er niet geschikt 
voor was. Dit was in 27% van de gevallen de genoemde 

reden. Andere redenen waren onder meer dat de realisatie-
termijn te lang was of problemen om de businesscase 
sluitend te krijgen.

EEN NIEUWE FASE
Ook in 2021 is het zonnestroomvermogen enorm gegroeid 
en de opmars gaat door. Dat brengt het probleem van de 
netcapaciteit op de agenda. Door krapte op het elektrici-
teitsnet zijn er in delen van het land problemen om de 
opgewekte energie terug te leveren aan het net. We zijn 
daarmee aan het einde gekomen van de opschaalfase 
en zijn nu in de smartfase, waarin het van belang wordt om 
een flexibele capaciteit te hebben. Deze is te bereiken door 
het aanbod te verminderen of door de vraag te verhogen, 
bijvoorbeeld door lokaal gebruik te stimuleren. Vraag en 
aanbod moeten met elkaar in balans gebracht worden, 
wat betekent dat er een grotere rol voor opslag zal zijn.  
We moeten dus, besloot Heshusius zijn presentatie, een 
systeem bouwen dat de juiste balans vindt. 

Het Nationaal Solar Trendrapport is te downloaden vanaf 
https://www.solarsolutions.nl/trendrapport/ ■
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Aanhoudende, maar afvlakkende groei.

Steven Heshusius, senior researcher bij DNE Research toont  

dat de groei het afgelopen jaar voor een relatief groot deel  

op rekening van de groei in het residentiële segment. 
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Maart

�03.03 Cursus Medewerker Daktuin en Gevelgroen Aanleg 1 dag

�03.03 Bouwkundige montage van zonne-energiesystemen 2 dagen

�08.03 Veilig werken op hoogte voor dakbegroeners 1 dag

�10.03 Cursus Multifunctionele Daken 1 dag

�14.03 Installeren van zonnestroomsystemen tot in de meterkast 3 dagen

�21.03 Ontwerp van Zonnestroomsystemen 3 dagen

�23.03 Cursus Daken voor administratief personeel 1 dag

�30.03 Cursus Onderhoud en beheer van pannendaken 1 dag

April

�01.04 Cursus Inspecteur zonnestroominstallaties Scios Scope 12 4 dagen

�06.04 Dakcursus Platte Daken  7 dagen 

�07.04 Onderhoudsinspecteur Platte Daken 4 dagen

�11.04 Cursus medewerker daktuin en gevelgroen Onderhoud 1 dag

�12.04 Onderhoud en beheer Platte Daken 2 dagen

�20.04 Veilig werken op hoogte voor dakbegroeners 1 dag

Mei

�12.05 Bouwkundige montage van zonne-energiesystemen 2 dagen

�16.05 Installeren van zonnestroomsystemen tot in de meterkast 3 dagen

�23.05 Cursus PV-installaties aansluiten op de meterkast 1 dag

Juni

�03.06 Cursus Inspecteur zonnestroominstallaties Scios Scope 12 4 dagen

�13.06 Ontwerp van zonnestroomsystemen 3 dagen

�16.06 Cursus PV-installaties aansluiten op de meterkast 1 dag

�22.06 Bouwkundige montage van zonne-energiesystemen 2 dagen

�27.06 Installeren van zonnestroomsystemen tot in de meterkast 3 dagen

2022

Zonnepanelen geïntegreerd in groendaken.

ZinCo Benelux

daktuin@zinco.nl

www.zinco.nl

Geen doorboringen van de dakdichting. Optimale biodiversiteit door plantengroei onder en rondom 

de zonnepanelen. Beplanting zorgt voor verkoeling: hoger rendement van de zonnepanelen èn   

verlaging van het Urban Heat Island Effect. Hoog waterbufferend vermogen in het groendak.

ZinCo
Solar Basis® 

SB 200



Roofs     4544     Roofs

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Brandveiligheid is een belangrijk 

aandachtspunt bij de ontwikke-

ling van normering op het gebied 

van zonnesystemen. In dit inter-

view praat Chris van der Meijden 

van Kiwa BDA en voorzitter van 

diverse normcommissies, ons bij 

over de recente vorderingen.

Actualisering normen en 
richtlijnen zonnesystemen 
krijgt vorm

gepubliceerd. De norm geeft prestatie-eisen en (verwijzingen 
naar) beproevingsmethoden voor de bouwkundige aspec-
ten van zonne-energiesystemen als geïntegreerd onderdeel 
van, of als los element op, dak- en gevelconstructies van 
gebouwen. Het gaat hier dus om een algemene norm, 
toepasbaar op zowel platte als hellende daken, en waarbij 
verschillende aspecten, waaronder bijvoorbeeld windbelas-
ting van de systemen, is geregeld. 

De actualisering van NEN 7250 is onderverdeeld in twee 
fases. Fase 1 is het gedeelte waar geen nader onderzoek 
voor nodig was. Dat het toch nog jaren duurde voordat de 
norm kon worden gepubliceerd, verbaast Van der Meijden 
niets. “De omvang van de zonnesystemen maar ook de 
zonnepanelen is in de loop der jaren groter geworden”, 
vertelt hij. “Dat heeft gevolgen voor onder andere de wind-
belasting van de zonnesystemen op de bevestiging en op 
de constructie. Het was dus nodig dat de norm zou worden 
geactualiseerd. Dit zijn nu eenmaal langdurige processen, 
vanwege de financiering, maar ook kost het samenstellen 
van de werkgroep en het bereiken van overeenstemming 
over de juiste tekst eenvoudigweg tijd, veel tijd.  
Fase 1 is nu gepubliceerd, maar het is niet zo dat we  
met de publicatie van de norm klaar zijn. De actualisering 
van fase 2 is inmiddels ingezet, maar voordat dit zal leiden 
tot een herziene norm, zal er opnieuw de nodige tijd zijn 
verstreken.”

Normen en richtlijnen volgen per definitie de praktijk en 
lopen in die zin regelmatig achter de feiten aan. Dat geldt 
in verhevigde mate voor de markt voor zonnesystemen,  
die zich al jarenlang op een stormachtige manier ontwik-
kelt. Diverse brandincidenten uit het verleden leggen grote 
druk op de ontwikkeling van de richtlijnen op dit gebied, 
daarom besteedt Roofs met enige regelmaat aandacht aan 
dit onderwerp. In zijn artikel uit de editie van september 2021 
van dit vakblad gaf Van der Meijden aan dat er momen-
teel op drie terreinen wordt gewerkt aan actualisering van 
de normeringen en richtlijnen, namelijk:

• NEN 7250
• NEN Werkgroep Brandveiligheid
• ISSO-Handboek Zonne-energie

Over NEN 7250 schreef Van der Meijden dat deze ‘naar  
verwachting eind vorig jaar definitief gepubliceerd  
[zal worden]’. Over de NEN Werkgroep Brandveiligheid 
merkte Van der Meijden op dat de druk om snel te komen 
met een beoordelingsmethode groot is. En over het ISSO- 
Handboek Zonne-energie schreef hij dat deze in de eerste 
helft van 2022 zou worden gepubliceerd. Tijd om eens te 
informeren naar de stand van zaken.

HERZIENING NEN 7250 GEPUBLICEERD
De herziening van NEN 7250: 2021 is afgelopen december 

Fase 1 behelst de zaken die nu zijn gewijzigd, zoals o.a.:

•  Testmethode voor windweerstand bij montagewijze 1 en 2;
•  Richtlijnen voor veilig werken op daken;
•  Thermische ontkoppeling van zonnepanelen onder  

invloed van warmte;
•  Richtlijnen voor de beoordeling van de bouwkundige 

geschiktheid van daken en gevels.

In fase twee zal in overleg met de commissie een nieuw 
projectplan worden vastgesteld. Hierin zijn ook onderwerpen 
voorzien die eerst onderzoek vergen. Er is een breed scala 
aan onderwerpen benoemd, waarin een keuze zal worden  
gemaakt om te verwerken in de volgende herziening. 
Gedeeltelijk zijn dit ‘bekende wensen’, maar aan de andere 
kant is er ook behoefte ontstaan aan uitwerken van nieuwe 
vraagstukken. De huidige NEN 7250 heeft alleen betrekking 
op het montagesysteem. Er is ook behoefte aan richtlijnen 
of handreikingen voor de bepaling van de invloed van 
het zonne-energiesysteem op de rest van het gebouw. 
Daaraan gekoppeld wordt er ook nagedacht over een 
mogelijke andere publicatievorm. Enkele onderwerpen die 
momenteel ter overweging liggen zijn:

•  Herbeoordeling drukvereffeningsfactoren;
•  Herbeoordeling en uitbreiding drukcoëfficiënten  

(bijvoorbeeld oost-west opstelling);
•  Bepalingsmethode inzake sterkte van de bevestiging  

aan houten constructiedelen bij hellende daken;
•  Bepalingsmethode inzake sterkte van onderliggende 

dakpan;
•  Bepalingsmethode inzake sterkte en waterdichtheid 

verankeringspunten voor Montagewijze 2 bij gesloten 
dakbedekkingssystemen.

Van der Meijden: “NEN 7250 is geen onderdeel van het 
Bouwbesluit, maar de tekst van de norm wordt in de praktijk 
wel vaak als bindend verklaard. Daarom is het belangrijk om 
de tekst zo helder en precies te formuleren, om onnodige 
discussies te vermijden.”

BRANDVEILIGHEID
Het onderdeel ‘Brandveiligheid’ is met betrekking tot zonne-
systemen een zeer actueel onderwerp geworden. Als gevolg 
van diverse incidenten is in 2018 in opdracht van RVO  
door TNO een inventariserend onderzoek uitgevoerd naar 
de oorzaken van de brandincidenten. Van der Meijden:  
“De belangrijkste conclusie van het rapport was wat mij  
betreft dat er meer onderzoek diende te worden  uitgevoerd. 
De conclusie die de meeste aandacht kreeg, over een 
mogelijke oorzaak van de brandincidenten, was zeker niet 
onbelangrijk, maar kreeg in de berichtgeving de status van 
een min of meer definitieve conclusie.”

Er is in 2019 een NEN Werkgroep Brandveiligheid ingesteld. 
Dit is een samenwerkingsverband tussen twee brandveilig-
heidscommissies en de commissie NEN 7250. Het doel is 

te komen tot een door iedereen geaccepteerde beoorde-
lingsmethode, die ook zal worden aangestuurd door het 
nieuwe BBL en verwerkt zal worden in de bestaande brand-
veiligheidsnormen (mogelijk ook een deel in NEN 1010).  
Als we van die normen één gezamenlijke norm zouden  
maken, zou dat betekenen dat het Bouwbesluit moet worden  
aangepast en dat heeft verdergaande gevolgen. 

Er zijn drie brandscenario’s te onderscheiden;

•  Externe blootstelling
•  Scenario met elektrisch componenten van de  

PV-installatie als primaire ontstekingsbron
•  Brand van binnen

Een belangrijk uitgangspunt is om de overzichtelijkheid  
van de normeringen te verbeteren. Er is grote behoefte aan  
duidelijkheid op dit gebied en die druk wordt door de res- 
pectievelijke commissies ook gevoeld. Het is de bedoeling 
dat de normwijzigingen medio 2023 zijn doorgevoerd.

PRAKTIJKHANDBOEK
Het ISSO-handboek Zonne-energie–Bouwkundige en 
installa tietechnische richtlijnen voor zonne-energiesystemen 
geldt als praktijkhandboek voor de installatie van zonne-
systemen en wordt als zodanig gebruikt in de dagelijkse 
praktijk en ten gunste van opleidingen op dit gebied.  
De huidige versie stamt uit 2019, maar de laatste aanpas-
singen m.b.t. bouwkundige aspecten zijn uitgevoerd in 
de versie van 2016. In de tussenliggende periode zijn veel 
wijzigingen en nieuwe inzichten ontstaan in de toepassing  
van PV-systemen in en op de gebouwschil. Daarom is gewerkt 
aan een actualisering van dit handboek, daarbij is ook 
aandacht besteed aan wijzigingen in normen en richtlijnen. 

Waar de verwachting was dat de herziene versie in de 
eerste helft van dit jaar zou worden gepubliceerd, geeft 
Van der Meijden aan dat dit waarschijnlijk verschuift naar 
later dit jaar. “Dit heeft te maken met de verwijzingen naar 
normen en richtlijnen: veel daarvan zijn nog in ontwikkeling 
en we willen niet dat het handboek op moment van ver-
schijnen al is verouderd. We ruimen daarom extra tijd om 
de verwijzingen te checken.”

“Het zijn langdurige processen, waarbij steeds het belang 
van zorgvuldigheid wordt verkozen boven de snelheid”,  
besluit Van der Meijden. “De actualisering van de normen 
en richtlijnen gaat zo snel mogelijk, maar loopt vanzelf-
sprekend achter op de ontwikkelingen in de praktijk.  
Het onderwerp ‘brandveiligheid’ heeft vanzelfsprekend de 
hoogste urgentie, we hopen de geactualiseerde versies  
zo snel mogelijk te kunnen publiceren.” ■
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Chris van der Meijden

Edwin Fagel
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In de Klimaat en Energie-paragraaf uit het coalitieakkoord gaat  

zon-op-dak een grote rol vervullen. De solar-sector is er klaar voor.  

Deze razendsnel innoverende industrie heeft inmiddels oplossingen 

voor elk dak. De beste plek om dit met eigen ogen te zien is van  

dinsdag 12 april tot en met donderdag 14 april tijdens de vakbeurs 

Solar Solutions International in Expo Haarlemmermeer.

Solar Solutions International 

Het dak naar een 
hoger plan

waar gewicht een probleem is. Ze kunnen worden gebruikt 
op daken van bitumen, pvc, EPDM en metaal.” 
Ook het montagesysteembedrijf PMT staat met hun inno-
vaties op de vakbeurs. Zoals de PMT GHOST, een systeem 
dat geschikt voor iedere dakhelling van 0 tot 60 graden is. 
Door het slimme ontwerp kan een persoon in zes uur tijd 
een 100 kilowattpieksysteem installeren.

KENNISKANON
Niet te missen zijn de congressen die dit jaar voor het eerst 
georganiseerd worden. Tijdens het congres Grootschalige 
Zonprojecten op dinsdag 12 april wordt er gekeken naar 
de mogelijkheden voor zon op dak. Thema’s als batterij- 
opslag, veiligheidsaspecten en marktverwachting komen 
ruimschoots aan bod. Ook het congres Verduurzaming Bouw 

POTENTIE ZON OP DAK
Volgens onderzoek van TKI Urban Energy en RVO, uitgevoerd 
door SYSTEMIQ, is ongeveer 85 procent van al deze daken 
geschikt te maken met minimale aanpassingen. Met name 
agrarische gebouwen en oude panden blijken kansrijk. 
Onderzoeksbureau Dutch New Energy Research stelt vast 
dat er op dit moment in Nederland ongeveer 9,8 GWp 
aan zonnepanelen op daken ligt. Steven Heshusius, senior 
researcher bij Dutch New Energy verwacht dat dit getal 
minstens verdriedubbeld gaat worden. “Zon op dak zal bij 
zowel residentieel als commercieel een enorme groei gaan 
ervaren. De verwachting voor 2030 is dat er een toename 
zal zijn naar minstens 30 GWp.” 

BIJNA ELK DAK IS GESCHIKT VOOR ZONNEPANELEN 
Zware traditionele zonnepanelen en montagesystemen 
vormden voorheen een drempel voor de installatie van zon 
op dak voor oudere daken. Door slimme montagesystemen 
en lichtgewicht zonnepanelen is bijna elk dak tegenwoordig 
geschikt voor de installatie van PV. Zoals de e-Arch panelen 
van exposant Proxables. Harry Kramer, verantwoordelijk  
voor de verkoop voor Proxables in de Benelux vertelt:  
“De e-Arch panelen hebben geen glasfront, zijn zeer licht 
van gewicht, flexibel en uitermate solide. Dertig tot veertig 
procent van de bedrijfsdaken in Nederland is ongeschikt 
voor zware panelen. Onze panelen wegen 2,9 kilo per 
vierkante meter en zijn daardoor zeer geschikt voor daken 

op donderdag 14 april verdient de aandacht. In dit congres 
wordt er ingegaan op de eisen die aan gebouwen gesteld 
worden, zoals het Bouwbesluit en de BENG-norm en hoe 
aan deze voldaan kunnen worden. 
Voorlichter Nicolien van Loon van Good! benadrukt de 
meerwaarde die de congressen toevoegen: “Tijdens de 
congressen is het echt een dagdeel lang onderdompelen 
in informatie. Naast sprekers en lezingen van topniveau is  
het ook een fantastische netwerkmogelijkheid. Je kunt al 
je vragen stellen en contact leggen met partijen die al 
met het bijltje gehakt hebben. En je kan met alle nieuwe 
informatie gelijk de beursvloer op en verder kijken, leren en 
ontdekken.” Met de code ROOFS kunnen lezers van dit tijd-
schrift een gratis ticket (normale waarde €159,-) bestellen 
via www.solarsolutions.nl/congressen.

VEILIGHEID, DAKPROJECTEN EN BIPV
Naast congressen zijn er zoals vanouds ook weer de 
 seminarpleinen, waar experts aan de lopende band hun 
kennis delen met de bezoekers van de beurs. Op 12 april, 
bijvoorbeeld, duikt Jochem Raak van Dijkman Nederland 
Elektrotechniek in het thema van veiligheid tijdens zijn lezing: 
Vlambogen als grootste bedreiging zonneprojecten. Een 
lezing bij uitstek voor lezers van Roofs is ‘Alle facetten van een  
groot dakproject’ door Jeroen Weller van Esdec op 13 april. 
Ook zeker de moeite waard is ‘ BIPV van eigen bodem: 
Nieuwbouw en bestaande bouw’ door Jan-Jaap van Os 
van Exasun, waarbij gebouw geïntegreerde PV-oplossingen 
onder de loep worden genomen.

NK PANELEN PLAATSEN
Na het grote succes van de eerste editie, keert het kampioen-
schap ook in 2022 terug naar de vakbeurs. Op de beurs-
vloer wordt een arena van zo’n 150 vierkante meter afgezet. 
Daarbinnen worden twee daken gebouwd. Hier zullen ieder  
dagdeel twee installatieteams met elkaar strijden. Ze bouwen  
een compleet PV-systeem en worden beoordeeld op hun 
snelheid, kwaliteit en veiligheid van installeren. Wie er met 
de trofee vandoor gaat, wordt bepaald door een onafhan-
kelijke vakjury.

EXTRA AANDACHT VOOR ELEKTROTECHNIEK
Marketing manager van Solar Solutions Christian Sparborth 
ziet hoe de blik van de beurs zich verruimt. “Solar solutions 
is de totaalbeurs voor de installateur en kijkt verder dan 
alleen de solar-sector. Daarom ook de focus op zaken als 
verlichting, elektrisch vervoer en energieopslag. Partijen als 
Technische Unie, Rexel, Hadec / Oosterberg, Batenburg, 
Schotman Elektro, Etepro en OBO Bettermann komen zaken 
als kabels, schakelmateriaal, beveiliging, laadpalen, slimme 
producten, ledverlichting en nog veel meer laten zien.”

DE GROOTSTE VAKBEURS VOOR ZONNE-ENERGIE  
IN NOORDWEST-EUROPA
Met meer dan 500 innovaties, ruim 250 exposanten,  
100 praktische seminars over de nieuwste ontwikkelingen 
rondom energieopslag, slimme producten, 3 diepgaande 
congressen en een steeds breder aanbod aan zonnepane-
len en montagesystemen biedt Solar Solutions International 
alles wat nodig is om het dak naar een hoger niveau te 
tillen. Gelijktijdig met Solar Solutions International vindt 
Duurzaam Verwarmd plaats, de nationale vakbeurs voor 
duurzame klimaattechnieken. Bezoekers kunnen zich zo in 
één klap laten informeren over zowel duurzame energie-
opwekking als verwarming.

Lezers van Roofs kunnen met de code ROOFS gratis  
(normale prijs €75,-) de vakbeurzen Solar Solutions  
International en Duurzaam Verwarmd bezoeken. ■

Solar Solutions International
Datum en tijd: 12, 13 en 14 april
Locatie: Expo Haarlemmermeer:
www.solarsolutions.nl

SPECIAL GELE DAKEN
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In Den Haag begeleiden vrijwillige dakcoaches bewoners bij de  

verduurzaming van hun dak. Zij helpen de huiseigenaren bij het  

kiezen voor isolatie, zonnepanelen en sedumdaken.

Dakcoaches helpen  
Hagenaars om meer  
met hun dak te doen

Dat formulier komt bij mij  
terecht en ik leg het verzoek  
neer bij de relevante energie- 
coach of dakcoach. Coaches  
zijn altijd wijkgenoten: zo kennen  
ze uit eigen ervaringen het type  
woningen en begeleiden ze  
mensen in vergelijkbare situaties.  
Ze kunnen vertellen wat ze zelf hebben  
aangepast en wat buurtgenoten hebben laten doen.”

IN GESPREK MET EEN DAKCOACH
Wie zoeken er contact met een dakcoach? Schutten:  
“Deelnemers zijn over het algemeen woningeigenaars met 
geld voor verduurzaming. De meeste deelnemende wijken 
hebben woningen van rond 1900. We willen echter ook 
mensen met de kleinere beurs en huurders benaderen.  
Dat doen we nu in de wijk Laak, met speciale coaches voor 
de huurmarkt. Huurders doen niet snel iets aan hun huis, 
dat is meer de taak van woningcorporaties. Wij kunnen 
huurders echter wel wijzen op kleine, goedkope maatrege-
len die in hun situatie mogelijk zijn en voordeel opleveren: 
isolerende maatregelen nemen zoals het dichten van kieren, 
folie achter de radiatoren aanbrengen, kiezen voor led-
lampen en de thermostaat lager zetten. Soms zijn zonne-
panelen op het balkon ook een optie.”

“De trigger om een dakcoach te zoeken is voor huiseigena-
ren meestal dat mensen een groendak of zonnepanelen 
willen. Mensen denken bij een groendak dat het mooi is, 
isoleert en verkoelt. Dan zeggen wij: dat is ten dele waar.  
Bij een hittegolf heb je het over 3 graden verkoeling.  

Nolanda Klunder

Hoe help je bewoners om hun woningen te verduurzamen? 
Den Haag koos voor een systeem van ‘energiecoaches’. 
Als onderdeel van de Haagse Energiebesparingsaanpak 
(HEBA) werden vrijwilligers geworven en opgeleid om men-
sen te begeleiden bij het verduurzamen van hun huizen. 
“Daarbij moet je denken aan zaken als vloerisolatie en dak-
isolatie”, vertelt Wim Schutten, coördinator van de coaches 
bij HEBA. “Tien wijken zijn aangesloten bij HEBA. Daarin zijn 
op dit moment ongeveer zestig energiecoaches actief.”  
In 2021, het Jaar van het Dak in Den Haag, kwam de 
gemeente Den Haag vervolgens met het plan om ‘dak-
coaches’ in te zetten (zie ook Roofs januari 2022). Schutten: 
“Wij werden benaderd met het verzoek om dat handen en 
voeten te geven. Ongeveer vijftien van onze zestig energie-
coaches hebben zich gespecialiseerd tot dakcoach.”

VRIJWILLIGERS UIT DE EIGEN WIJK
“Energiecoaches en dakcoaches zijn vaak gepensioneer- 
den, anderen combineren dit vrijwilligerswerk met een baan”, 
legt Schutten uit. “Sommige coaches hebben een bouw-
kundige achtergrond, maar er zijn er ook die een heel 
andere achtergrond hebben. Ze kiezen voor dit vrijwilligers-
werk uit persoonlijke interesse. Als ze zich opgeven om 
energiecoach te worden, krijgen ze een training waarin ze 
onder meer leren over isolatie en zonnepanelen (typen, 
opbrengst, aandachtspunten) en over gesprekstechniek. 
In de training voor dakcoaches worden ook sedumdaken 
behandeld.”

“Wanneer iemand overweegt om zijn huis te verduurzamen 
of meer met zijn dak te gaan doen, vult hij daarvoor op de 
website een formulier in.  

Een groendak isoleert alleen in de winter als het droog is. 
Dus daar doe je het niet voor. Je doet het voor het alge-
meen nut: voor de waterbufferende functie, biodiversiteit, 
CO2-reductie. En daarnaast is het gewoon mooi. Als je 
groen aanbrengt op je uitbouw of je schuurtje, heb je zelf 
een mooier uitzicht. Maar ook als je er zelf niets van ziet, 
geldt: je geeft de stad een fraaier en prettiger uiterlijk.  
Zwarte bitumen daken wordt langzamerhand groen en  
zijn vooral in het voorjaar een prachtig gezicht.”

DAKPARTIJEN
Coaches voeren één gesprek met de bewoner, vertelt 
Schutten. “Daarin vertellen ze wat er mogelijk is op het des-
betreffende dak. Een belangrijke vraag is natuurlijk: kan het 
dak het dragen? Isolatie kan altijd, zonnepanelen eigenlijk 
ook. Of een sedumdak mogelijk is, vergt iets meer kennis. 
De dakcoaches kunnen op basis van hun ervaringen  
met soortgelijke daken in de wijk daar wel een inschatting 
van maken. Als er grind ligt, dan weet je meteen dat er 
voldoende draagkracht is. Maar het blijft de verantwoorde-
lijkheid van de bewoner zelf. Is er twijfel, dan moet hij zelf 
een expert inschakelen.”

“Aan het eind van het gesprek wordt een conclusie getrok-
ken en worden de actiepunten bepaald. Dan wordt het 
aan mij als coördinator overgedragen om de actiepunten 
in werking te zetten, meer bepaald: om partijen te benade-
ren voor een offerte. Voorheen hadden we een lijstje Haagse 
bedrijven waar we goede ervaringen mee hadden.  
We hadden daarbij geen financiële belangen. Nu geven 
we de offerteverzoeken door aan de WoonWijzerWinkel  
in Rotterdam. Die is groter, heeft meer ervaring en meer 
contacten. De WoonWijzerWinkel heeft wel een verdien-
model. Ze werken met vaste, geselecteerde partijen,  
die een jaarbedrag en een deel van de omzet aan de 
WoonWijzerWinkel betalen. Als een bedrijf via de HEBA  
offerte-aanvragen wil ontvangen, moet het dus aangeslo-
ten zijn bij de WoonWijzerWinkel.”

NIET ALLEEN DEN HAAG
Energiecoaches zijn geen Haagse uitvinding: het idee  
van energiecoaches is afkomstig van Hoom, een landelij-
ke coöperatie die lokale energie-initiatieven ondersteunt. 
“Meerdere gemeentes hebben dat idee nagevolgd”,  
zegt Schutten. “Via Hoom staan we in contact met verge-
lijkbare initiatieven in andere steden. We leren van elkaars 
ervaringen en aanpak.”

“Wat de coaches de gemeente opleveren: meer groen  
op daken, meer zonnepanelen en daarmee CO2-reductie.  
En niet te vergeten: we creëren awareness”, besluit Schutten. 
“We gaan nog lang niet stoppen, sterker nog, we werven 
door voor meer coaches. We willen in totaal naar honderd  
energie- en dakcoaches. Het Jaar van het Dak is in Den Haag 
dan wel afgelopen, maar de dakcoach blijft bestaan.” ■

“ Deelnemers zijn over het  
algemeen woningeigenaars  
met geld voor verduurzaming. 
We willen echter ook mensen 
met de kleinere beurs en 
huurders benaderen.”

SPECIAL GELE DAKEN

Wim Schutten, coördinator 

coaches bij HEBA.

Dak met sedum en PV aan de Conradkade, aangelegd 

met hulp dakcoach.

En een woonhuisdak aan de Thomsonlaan.
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Wat doe je als dakdekker wanneer je een calamiteit moet oplossen  

en er staan zonnepanelen op het dak en in de weg? Je kunt moeilijk 

een aantal PV-panelen opzij zetten, dus je zult een installateur  

moeten bellen om te vragen of die het zonnesysteem kan afkoppelen.  

Niet erg handig als je bijvoorbeeld een lekkage komt verhelpen. 

Nieuwe cursus PV-systemen voor dakdekkers

Leren werken in  
een spanningsveld

DISCIPLINES 
Daan de Mooij, Manager Opleidingen bij BDA Dak- en  
Gevelopleidingen, is in zijn nopjes met de eerste aflevering 
van de tweedaagse cursus. “Er blijkt een behoefte te zijn 
aan kennis over zonnesystemen, niet alleen bij deze twee 
deelnemende bedrijven. Met name in onderhoud en service 
komen ze steeds vaker daken tegen waar een al dan niet 
verouderd zonne-energiesysteem staat op een plek waar ze 
moeten werken of waar ze een probleem moeten oplossen. 
Werken in een spanningsveld, grapte een van de deelne-
mers. Ze kunnen dan niet verder, want er moet een installa-
teur bij komen. Dat kost soms veel tijd en vooral bij lekkage 
is dat geen handige bijkomstigheid. Daarom hebben we 
deze cursus ontwikkeld waarin we de zaken hebben ver-
werkt waar ze in dat soort situaties tegenaan lopen, met de 
nadruk op veiligheid en zekerheid. Het is echt bedoeld voor 
de discipline dakdekken die op dat dak geconfronteerd 
wordt met een andere discipline: installatietechniek.” 

THEORIE
Het begint met een deel theorie, dat gelijk is voor hellende 
en platte daken. De Mooij: “We nemen ze mee in de wereld 
van zonnestroom: wat zijn de kansen, wat zijn de risico’s 
en hoe ga je daar veilig mee om? Waar andere cursussen 
beginnen met de montage en doorgaan tot de aansluiting, 
werkt deze in omgekeerde volgorde. Eerst het systeem uit- 
schakelen in de meterkast, daarna bij de omvormer,  
vervolgens hoe je connectoren op een veilige manier kan 
losmaken. Ze leren ook de verschillende zonnesystemen 
herkennen, hoe je die veilig kunt demonteren en weer  
monteren, wanneer ze een paneel op het dak laten staan 
of dit naar beneden transporteren en hoe je dat doet.  
Tenslotte hoe ze het systeem (indien van toepassing inclusief 
ballast) weer terug moeten plaatsen en in werking stellen.”

Van Venrooy Dakbedekking en Verkoelen Dakspecialisten 
Weert B.V. kwamen bij BDA Opleidingen met de vraag hier 
een cursus voor te ontwikkelen. Doel: dakdekkers in staat 
stellen in een aantal eenvoudige situaties met zonnesys-
temen om leren gaan en daarmee extra kosten en tijd te 
besparen. Op 17 en 18 februari kregen de eerste cursisten, 
zes van Van Venrooy Dakbedekking en vijf van Verkoelen 
Dakspecialisten Weert, een bewijs van vakbekwaamheid 
na het succesvol afleggen van het examen aan de eerste 
(pilot)cursus. Naast gediplomeerd dakdekker zijn ze nu  
ook gecertificeerd zonnemonteur voor deze vakdiscipline.  
Dit Europese certificaat wordt erkend door de overheid en 
de installatiebranche. 

HET HELE TRAJECT 
In het praktijkdeel krijgen de cursisten een aantal daksitua-
ties voorgelegd, waarin het hele traject van uitschakelen, 
demonteren tot monteren en in werking stellen doorlopen 
wordt. De Mooij: “Stapsgewijs doorlopen we alle onderde-
len, van meterkast, via omvormer naar de zonnepanelen. 
Ze leren bijvoorbeeld om te gaan met speciale gereed-
schappen om connectoren los te maken en het herkennen 
van connectoren die duidelijk niet meer goed zijn. Daarvoor 
hoeven ze niet meer de installateur te bellen. Belangrijk is 
ook dat ze na het uitschakelen van het systeem in de meter-
kast en de omvormer op het dak meten of ze tot dan toe 
de juiste stappen hebt genomen. Safety first.”

TYPISCHE SITUATIES
De dakdekker (of werkvoorbereider) die met een getuig-
schrift thuis komt, zal niet zomaar bij elke situatie met 
zonnestroomsystemen aan de slag gaan. Een volledige 
(de)montage van een PV-systeem bijvoorbeeld bij een 
dakvervanging zal altijd samen en in overleg met een 
installateur gedaan worden en indaksystemen vallen ook 
buiten de scope van deze cursus. De Mooij: “Het zijn typisch 
de situaties waar je met enkele handelingen het systeem 
kunt veiligstellen. Soms hoef je bij een groter systeem alleen 
maar in een hoek te zijn en kun je volstaan met alleen 
maar een enkel of enkele panelen ontkoppelen, je werk 
doen en ze weer terugmonteren en aansluiten. We zijn ook 
een checklist aan het opstellen voor service-afdelingen van 
dakdekkersbedrijven, waarmee ze snel een beoordeling 
kunnen maken over de te nemen vervolgstappen als er 
zonnepanelen in het geding zijn.”

De deelnemende bedrijven zijn in elk geval enthousiast.  
Erik Maas, algemeen directeur van Verkoelen Dakspecialisten 

Weert: “Wij zijn erg positief over deze cursus. Als dakdekkers 
op een dak komen met PV-panelen, kunnen ze niet veel 
uitrichten. Met de kennis en kunde die ze hierin oppakken, 
kunnen we in heel wat situaties verder en dat is goed voor 
het proces en voor de klant. Wij gaan ongetwijfeld meer 
mensen bijscholen op dit vlak.”

De cursus duurt twee volle dagen, inclusief examen en  
zal waarschijnlijk in het najaar weer gegeven worden voor 
maximaal veertien personen per cursus. ■

SPECIAL GELE DAKEN

“We nemen ze mee in de wereld van zonnestroom.”

Demonstratie van een vlamboog, een risico 

dat kan optreden bij het werken met zonne-

stroomsystemen.

Connectoren demonteren en weer monteren 

vraagt om speciale gereedschappen.

Onderdeel van de cursus (en het examen): 

het uit- en in elkaar zetten van de PV-systemen 

zelf.

De elf cursisten van Van Venrooy Dakbedekking en Verkoelen  

Dakspecialisten Weert met hun bewijs van vakbekwaamheid.



DAKEN&ZAKEN

Wij verwelkomen u graag op donderdag 3 november 2022 tijdens de tweede editie van DAKEN & ZAKEN,
de vakbeurs voor platte en hellende daken, bij Next Level in de Evenementenhal in Gorinchem.

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

gebruik van daken, milieuvriendelijke materialen, waterdichting en vakmanschap.

Geïnteresseerd in een stand op DAKEN & ZAKEN of in een gratis toegangsticket voor de beurs?

Bekijk de website: www.dakenenzaken.nl

Voor catering wordt gezorgd, de beurs is geopend van 10.00 tot 18.00 uur en er is voldoende parkeergelegenheid.
Georganiseerd voor en door de dakenbranche.

Tot ziens op 3 november bij DAKEN & ZAKEN!

Deze beurs wordt mede ondersteund door:

•mawipex

De volgende bedrijven nemen deel aan

DAKEN & ZAKEN 2022

80 
Anjo

® 

dakmaterialen

•mawipex

D É  D A K B E G R O E N E R

... en haal de hemel in huis

ONTDEK 
DE NIEUWSTE 
GENERATIE 
LICHTKOEPELS ... 

NIEUW

Voor de best mogelijke isolatie en een strakke look zorgt de nieuwe Skylux iWindow3™. Deze 
vlakke lichtkoepel is superisolerend (Ug-waarde van 0,5 W/m2K) dankzij het compacte en 
isolerende pvc-raam en het 3-wandige en erg isolerende veiligheidsglas HR+++.

• geschikt voor alle platte daken en bij helling 0° en 25°. 
Advies 5° (om vervuiling & waterstagnatie te voorkomen)

• veilig dankzij het verharde 3-wandige glas
• geluidsdempend 41 dB
• onderhoudsvriendelijk en inbraakwerend
• perfect integreerbaar in het dak dankzij de keramische boord en slanke

omkadering uit geanodiseerd aluminium van slechts 55 mm
• maximale lichtinval (lichtmaat = dagmaat) 

www.skylux.be

adv roofs NL Skylux iWindow2 Opengaand 2017.indd   1 20/12/16   10:15

100%
CIRCULAR

Zie voor meer informatie www.dakenenzaken.nlDAKEN&ZAKEN

E X P E R I E N C E
C E N T E R

NEDERLAND

Met het nieuw ontwikkelde Retentie-element RS 60 en de instelbare 
Run-off control biedt ZinCo een eenvoudige en zeer effectieve 
oplossing om tijdens piekbuien een overbelasting van het rioolstelsel
te voorkomen. 

Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.         

ZinCo Benelux b.v.   •   Postbus 9092, NL  •  1006 AB Amsterdam   •   Tel. (020) 667 48 52   •   daktuin@zinco.nl   •   www.zinco.nl

De simpelste oplossing 
is vaak de besteRhenofol PVC, Rhepanol PIB, Polyfin FPO

www.qualityroofingsystems.nl
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SPECIAL GELE DAKEN

Afgelopen zomer heeft Schadenberg Dakwerken een dakrenovatie  

uitgevoerd voor WerkSaam Westfriesland in Hoorn. De operatie bestond 

uit een nieuwe, duurzame dakbedekking en aanvullende isolatie,  

waarna het dak is voorzien van een PV-installatie. De dunne dakvloer 

en eisen van de verzekeraar speelden een belangrijke rol.

Dak na renovatie klaar voor PV-installatie

WerkSaam Westfriesland

UITDAGINGEN
Een tweetal uitdagingen dienden zich aan. Ten eerste was 
mechanisch bevestigen van het nieuw aan te brengen 
dakbedekkingssysteem vanwege de dunschalige broodjes-
vloer van bimsbeton geen optie en ballasten evenmin.  
De enige overgebleven mogelijkheid was het verkleven 
van de nieuwe isolatie en dakbedekking op de bestaande 
bitumineuze ondergrond. Aangezien Hoorn in windgebied 1  
ligt, is dit een interessante uitdaging, zeker bij een dak-
renovatie. Het verkleven van dakbedekkingssystemen komt 
in Noord-Holland daarom niet veel voor.

Aart van der Snoek, EPDM Products

WerkSaam Westfriesland is een organisatie die mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt op weg naar werk helpt. 
De huisvesting in Hoorn, die dateert uit 2003, was toe aan 
een flinke verduurzaming en daarom is besloten om het 
bestaande dakpakket van de daken aanvullend te isoleren 
en de daken te voorzien van nieuwe duurzame dakbedek-
king aan te brengen en op de bovenste daken zonne-
panelen te plaatsen. De bovenste daken op 9,40 m hoogte 
hebben een totaal oppervlak van 3.500 m² en bestaan uit 
een zogenaamde broodjesvloer van bimsbeton, verkleefde  
PIR isolatie en een verkleefd bitumineus 2-laags systeem.

PROJECTNIEUWS

De bovenste daken (3.500 m2) zijn voorzien van extra isolatie en een nieuwe EPDM toplaag. Op de laagbouw ligt Derbigum Reflective White.

HOEKEN EN RANDEN
De vereiste windweerstand van 3,2 kPa voor de hoekzones 
zijn met het bovenstaande systeem ruimschoots gehaald. 
De randzones zijn uitgevoerd met een speciale EPDM  
Thermobond R randstrook, eveneens volledig verkleefd 
op de ondergrond. Langs alle dakranden is mechanisch 
bevestigde kimfixatie aangebracht, die voorkomt dat er 
pelkrachten op kunnen treden in de randzones.

ERKEND VERWERKERSCHAP
Raadgevend adviesbureau Dakindex heeft gedurende  
het werk onafhankelijke kwaliteitscontroles uitgevoerd,  
die geresulteerd hebben in het certificaat kwaliteitskeuring. 
Deze kwaliteitskeuringen vormen een standaard onderdeel 
bij elk werk in uitvoering met Prelasti Fleece. Schadenberg 
Dakwerken BV is een erkend verwerker van Prelasti Fleece ST.  
Teneinde kwaliteit te waarborgen wordt Prelasti Fleece ST  
uitsluitend aangebracht door erkend verwerkers, die specifiek  
hierin zijn opgeleid en getraind. EPDM Products BV werkt 
hierin nauw samen met producent SealEco en levert Prelasti 
Fleece ST exclusief aan erkende verwerkers en verzorgt 
hierbij de trainingen en werkbegeleiding. ■

BESTAAND:
•  TWEELAAGS BITUMINEUZE ONDERGROND 

VERKLEEFD
• PIR ISOLATIE VERKLEEFD
•  BIMS BETON DUNSCHALIGE DAKPLATEN 

NIEUWE TOPLAAG:
•  PRELASTI FLEECE ST 3500 M²  

VOLLEDIG VERKLEEFD MET  
SOUDATHERM ROOF 360 M

EXTRA ISOLATIE:
•  ALUMINIUM GECACHEERD PIR VOLLEDIG 

VERKLEEFD MET PUR LIJM

De tweede uitdaging kwam vanuit de verzekeraar. Die had 
de aanvullende (brand)eis dat onder de zonnepanelen 
alleen EPDM dakbedekking toegepast mocht worden. Toe-
passing van EPDM op daken waarbij dergelijke hoeveelhe-
den zonnepanelen worden gemonteerd vereist bovendien 
een technisch hoogwaardige gewapende, baanvormige 
EPDM en kan vanuit oogpunt van duurzaamheid en be-
drijfszekerheid niet met elke EPDM worden uitgevoerd.

OPLOSSING
Gekozen is voor Prelasti Fleece ST, een polyestervlies  
gecacheerde dakbaan van 2,3 mm dik. Deze thermisch 
lasbare EPDM dakbaan heeft aan de onderzijde een 
cachering van polyester glasvlies die zorgt voor een hoge 
pons weerstand en stabiliteit. Op dit werk zijn dakbanen toe-
gepast van 10 bij 1,74 meter die volledig verkleefd zijn met 
een eenzijdig aan te brengen polyurethaanlijm (Soudal) 

op nieuwe aluminium gecacheerde PIR isolatieplaten.  
Deze zijn ook weer verkleefd aan de bestaande bitumi-
neuze ondergrond. De naden van Prelasti Fleece ST zijn 
thermisch gelast met hete lucht, wat leidt tot zeer sterke  
en duurzame naadverbindingen. 

Thermisch gelaste naden.

Klaar voor de montage van zonnepanelen. 

Langs alle dakranden is mechanisch bevestigde kimfixatie  

aangebracht.



Zonnepanelen en 
groendak, een 
“coole“ combinatie

toekomstgerichte oplossingen 
van optigrün!
Het Solargroendak montagesysteem wordt door het groendak 
geballast. Met het juiste groendaksysteem is het weer- en 
 windbestendig zonder bevestiging aan de dakconstructie. 

Door de vormgeving en de hellingshoek kunnen de modulen kort 
op elkaar geplaatst worden voor een nog hogere opbrengst per 
vierkante meter dakoppervlak. 

Het groendak dat onder en om de zonnepanelen geplaatst zal 
worden,zorgtvooreenkoelendeffectwatzelfstot5%meerren-
dementkanopleverenbijhetduurzaamopwekkenvanstroom.

Solar montagesysteem 
voor groene daken

 
•Losliggendgeballast
 systeem
•Ballastmiddels
 groendak opbouw
•Hellingshoekvan
 10°,15°en20°
•Zuid-en/of
 oost-west-opstelling

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

D É  D A K B E G R O E N E R

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

0343 - 59 50 10

WECAL: Compleet en objectief in isolatie- & dakbedekkingsmaterialen

EXCLUSIEF DISTRIBUTEUR VAN MAPEPLAN®

✓   Recyclebare en milieuvriendelijke Mapeplan® T TPO/FPO kunststof dakbanen 
nu standaard met Smart White reflectietechnologie SRI 102

✓    Mapeplan® M White PVC kunststof dakbanen nu ook standaard met FM Approval, 
Broof t1 - t3 en reflectietechnologie SRI 105

✓   Toepassing op alle ondergronden en in alle dakbedekkingssystemen, zowel voor 
nieuwbouw als voor renovatie (in combinatie met na-isolatie subsidie mogelijk)

✓   Geschikt voor toepassing in LEED projecten
✓   Bestand tegen veroudering, UV-straling en diverse weersinvloeden, met hoge 

zonreflectie en grote emissiviteit voor meer rendement in combinatie met PV-modules

TOTAALPAKKET VOOR DE DAKDEKKER

MAPEPLAN® kunststof dakbedekkingssystemen met SMART
WHITE zonrefl ectie voor extra rendement onder PV-systemen
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Zolang er zonnepanelen op daken liggen, is er een discussie over 

brandveiligheid en draagkracht en over welk soort isolatie je nu  

moet toepassen. De ene soort is onbrandbaar maar verdraagt  

weinig belasting, de andere soort kan veel belasting hebben maar  

is niet bepaald brandvertragend. BATIBOARD heeft geen enkele last 

van deze discussie. Dit assortiment isolatieplaten op basis van perliet 

heeft zeer gunstige mechanische en brandwerende eigenschappen 

en is ook met verhoogde brandwerendheid  

uitermate geschikt voor toepassing onder  

PV-systemen. 

PV-systemen  
veilig onderbouwd  
met perlietplaten

BATIBOARD is een assortiment brandwerende isolatieplaten, die zijn oorsprong 
heeft in de fabrieken van SITEK in het Franse Wissembourg. Hier worden al sinds 
1967 in twee productieprocessen perlietplaten voor de bouw en hittebestendige 
platen voor industriële ovens en fornuizen gemaakt. In 1995 ontwikkelde SITEK op 
basis van eigenschappen uit beide productgroepen een nieuwe serie brandwe-
rende producten onder de naam BATIBOARD. Deze tot 90 minuten brandwerende 
platen vonden (en vinden) hun toepassing vooral in branddeuren en ovens.  
Recentelijk heeft WECAL deze platen ‘naar het dak gebracht’. Een slimme zet 
aangezien vooral bij daken met zonnepanelen zowel de sterke brandwe- 
rendheid als goede beloopbaarheid (zwaardere mechanische belasting)  
heel goed van pas komen. Verzekeraars stellen steeds hogere eisen ten  
aanzien van de isolatie in combinatie met PV-systemen, daarom is een  
veilige oplossing van groot belang voor de gebouweigenaar.

COMBINATIE
Voor de toepassing op platte en licht hellende daken zijn de BATIBOARD 100,  
BATIBOARD 150 en de BATIBOARD 200 het meest geschikt. Doordat de isolatie-
waarde (0,060 W/m.K) van perlietplaten lager is dan die van PIR of EPS,  

wordt meestal gekozen voor een combinatie van een 
BATIBOARD plaat en EPS of PIR. Ook zijn er praktijktoepas-
singen van perlietplaten op steenwol, waardoor ook dit 
isolatiemateriaal goed beloopbaar wordt. Het resultaat is in 
al deze gevallen een goed geïsoleerd en vooral brandveilig 
dakpakket dat door zijn drukvastheid geschikt is voor meer 
vormen van intensief dakgebruik of PV-panelen. Met het 
BATIBOARD-assortiment heeft WECAL naast PIR, EPS, XPS  
en steenwol het complete gamma in huis om voor alle 
daksituaties een isolatie-oplossing te bieden.

BRANDVEILIG EN RECYCLEBAAR
BATIBOARD voor platte en licht hellende daken is beschik-
baar in drie varianten: BATIBOARD 100, BATIBOARD 150 en 
BATIBOARD 200. Deze hebben vergelijkbare isolatiewaarden 
(Lambda 0,05 tot 0,06 W/m.K) en vallen onder dezelfde  
begaanbaarheidsklasse (D). Wat betreft brandgevaarlijk-
heid vallen deze isolatiematerialen op materiaalniveau 
respectievelijk onder Euroklasse C, B en A. De markt heeft  
de nieuwe BATIBOARD isolatieplaten inmiddels ontdekt. 
Vooral de Euroklasse A en B platen leiden tot positieve reac-
ties. Dat is niet vreemd: naast de zeer gunstige eigenschap-
pen op het vlak van brandwerendheid en drukbelas ting, 
hebben de isolatieplaten met dikte vanaf 25 mm een rela-
tief laag gewicht per m2 wat de toepasbaarheid verbreed. 
Verder zijn de platen eenvoudig te hanteren, snijden, verlij-
men en mechanisch te bevestigen. Een steeds relevantere 
kwaliteit van perlietplaten is dat ze volledig recycle baar zijn 
en daarmee kunnen ze een bijdrage leveren in bijvoor-
beeld berekeningen voor BREEAM-certificering. WECAL kan 
uitgebreide documentatie overleggen op het gebeid van 
milieu en duurzaamheid.

VERZEKERING
Om tot een weloverwogen keuze te kunnen komen, is het 
van belang om voor elke daksituatie de beste oplossing te 
ontwerpen. Dat wil zeggen: toegespitst op de wensen van 
de klant. Vooral het onderwerp brandveiligheid is de laatste 
tijd actueel en roept veel vragen op. Dat geldt met name 
voor de verzekeringstechnische kant ingeval er PV-systemen 
op het dak worden geplaatst. Niemand zit te wachten op 
een mooi dak dat moeilijk te verzekeren is of slechts tegen 
hoge premies. WECAL heeft de expertise in huis om de 
klant goed te adviseren en desgewenst mee te helpen 

een verzekeraar te overtuigen dat de gekozen oplossing 
brandveilig is. De BATIBOARD perliet isolatieplaten zijn door 
Kiwa BDA Testing in diverse dak-opbouwen onderzocht op 
brandgedrag, waardoor onderbouwde adviezen gegeven 
kunnen worden over wat wel en niet werkt.

Producent SITEK heeft samen met Polyglass® S.p.A., Eurofast® 
en met ondersteuning van WECAL, in detail standaard 
 dak opbouwen uitgewerkt op basis van mechanische 
bevesti ging, windbelasting, FM Approval en brandwerend-
heid. Binnenkort zullen we in deze kolommen ook berichten 
over de eerste projecten die met BATIBOARD isolatieplaten 
zijn uitgevoerd. ■

SPECIAL GELE DAKEN BATIBOARD

PERLIET
PERLIET, DE BASISGRONDSTOF VAN BATIBOARD ISOLATIEPLATEN, 
IS EEN VULKANISCH GESTEENTE DAT ONTSTAAT ALS MAGMA 
AFKOELT DOORDAT HET IN CONTACT IS GEKOMEN MET WATER. 
PERLIET ALS GESTEENTE IS WERELDWIJD IN RUIME MATE VOOR-
HANDEN EN IS BETREKKELIJK EENVOUDIG TE WINNEN.  
NADAT DE BROKSTUKKEN PERLIET GEMALEN ZIJN EN ONDER 
HITTE ZIJN GEËXPANDEERD, HEEFT HET ALS BASISMATERIAAL 
REEDS EEN AANTAL BELANGRIJKE EIGENSCHAPPEN. ZO IS 
PERLIET ONBRANDBAAR, ISOLEREND, BESTAND TEGEN CHEMI-
CALIËN EN ROTVRIJ. 
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BATIBOARD toegepast op een logistiek centrum in Veghel.

De perlietplaten zijn er in verschillende diktes.

Proefopstelling met PV-paneel.

Brandproef bij Kiwa BDA Testing.



DAKNED HELPT JE GRAAG MET KENNIS, KUNDE & KWALITEIT

HULP NODIG MET 
ZONNE-ENERGIE? 

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

info@dakned.nl
www.dakned.nl

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

Er is een toenemende vraag naar installaties van zonnepanelen, ook wel PV-systemen genoemd, op 
daken. Daardoor worden we bij  Dakned dagelij ks met een aantal terugkerende vragen geconfronteerd. 
Wij  hebben de kennis, kunde en kwaliteit om onze relaties te voorzien van de juiste informatie. 
Want door de juiste kennis toe te passen, heb je als dakdekker een streepje voor op je concurrenten. 
Opdrachtgevers worden graag ontzorgt en hoe beter jij  bent voorbereid, hoe beter jij  je profi leert in 
de markt. Dakned adviseert en ondersteunt je bij voorbeeld graag om de juiste ballastlaag te berekenen 
voor jouw projecten. Benieuwd wat we voor elkaar kunnen betekenen? We horen graag van je.  

Dakned • Rotterdam
Kiotoweg 407
3047 BG Rotterdam
010 2687014

VELUX dakraam-integratie in zonnepanelen 
combineert wooncomfort en duurzaamheid
De keuze voor zonnepanelen is door woningeigenaren snel gemaakt. En terecht. Zonnepanelen zijn één van de meest effi ciënte 
vormen van verduurzaming. Maar let op. Om kostbare teleurstellingen te voorkomen, is goede planning en overleg met de bewoner 
vereist. Het verduurzamen van woningen zal dan ook integraal benaderd moeten worden. Hoe wil de eigenaar de ruimte onder het 
dak gaan gebruiken? En wat zouden daglicht en frisse lucht hierin kunnen betekenen? Aan de zonnepanelen kan namelijk ook een 
dakraam worden toegevoegd.

De VELUX Solar Integrator zorgt ervoor dat een woningeigenaar niet hoeft te kiezen voor een dakraam of zonnepanelen, maar kan 
kiezen voor een dakraam én zonnepanelen. Zo wordt de bewoner niet alleen duurzaamheid geboden, maar ook frisse lucht en 
daglicht. Een VELUX dakraam transformeert een donkere zolder tot comfortabele, gezonde leefruimte.

Lucht, licht en ruimte: primaire levensbehoeften
Het verlagen van CO2-uitstoot en de energierekening zijn belangrijke drijfveren om woningen te verduurzamen. Zonnepanelen reduceren 
CO2-uitstoot, dus hoe meer panelen, hoe beter, is dan de logische gedachte. Toch kan de investering nog duurzamer: door meteen na 
te denken over de ruimte onder het hellende dak. Wanneer zonnepanelen worden gecombineerd met dakramen, wordt de kostbare 
ruimte voorzien van daglicht en frisse lucht; primaire levensbehoeften.

Woning stijgt in waarde
Vooral het nut van extra ruimte wordt vaak onderschat. Door de krapte op de woningmarkt zullen Nederlanders met minder vierkante 
meters genoegen moeten nemen. Een VELUX dakraam biedt dan uitkomst. Met een dakraam wordt een opslagplaats in één klap 
getransformeerd tot fi jne leefruimte.

Die extra ruimte leidt ook nog eens tot waardevermeerdering. Alleen wanneer een ruimte onder andere lucht en licht toelaat, kan men 
spreken over gebruiksoppervlakte. Hoe meer gebruiksoppervlakte, hoe hoger de waarde van de woning op de woningmarkt.

Nieuwe denkwijze
Met de VELUX Solar Integrator kan een dakraam relatief makkelijk met zonnepanelen worden geïnstalleerd. Maar dit vereist wel een 
integrale denkwijze. Woningeigenaren weten zelf vaak niet dat deze mogelijkheden bestaan. Het is aan de uitvoerende partijen om 
hen te voorzien van volledig advies. Daarvoor is een integrale benadering nodig waarin de bewoner centraal staat.

www.velux.nl

veluxNL210x297+3mm.indd   1veluxNL210x297+3mm.indd   1 25-02-2022   11:3225-02-2022   11:32
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NIEUWSLIJN SPECIAL GELE DAKEN

ESDEC FLATFIX FUSION GESCHIKT  
VOOR GROTERE PANELEN
De wafers waarmee een paneel wordt opgebouwd worden  
steeds groter (van M6 naar M10 en M12), waardoor ook de 
paneelafmetingen veranderen: steeds breder en/of langer. 
Dit laatste is vooral van toepassing op panelen voor grote 
commerciële plat dak projecten. In de residentiële en 
kleine commerciële sector zien we vooral de toenemende 
vraag naar bredere panelen. Om deze bredere panelen tot 
1150 mm veilig op het FlatFix Fusion montagesysteem van 
Esdec te kunnen monteren, zijn vanaf 31 januari nieuwe 
lengtes van de basisprofielen en de zijplaten/winddeflec-

toren leverbaar. Er zijn twee nieuwe extra lengtes basisprofielen ontwikkeld en een nieuwe extra maat voor de zijplaat/wind-
deflector, die op beide langere basisprofielen past. Om langere panelen tot 2190 mm te kunnen monteren met FlatFix Fusion 
zijn er nieuwe afmetingen beschikbaar voor de ballastcontainer, de stabilisator en de winddeflector achter-/achterplaat. 
De nieuwe set-ups zijn grondig getest en de Peutz-goedkeuring voor de ballastberekening blijkt nog steeds nauwkeurig en 
betrouwbaar. 

TRIPLE SOLAR NEEMT NIEUWE PVT-PANELENFABRIEK IN GEBRUIK 
In januari heeft Triple Solar de productie van de PVT-panelen verhuisd 
naar Technologies Added in Emmen. De nieuwe Triple Solar productie-
ruimte is hiermee gevestigd in de eerste smart factory van Nederland. 
Bij Technologies Added kunnen gelijkgezinde bedrijven samen onder 
één dak produceren. Het werkt als het hebben van een eigen fabriek, 
maar is georganiseerd als een shared facility dankzij een uniek, flexi-
bel assemblageconcept. Technology Added is een officieel Fieldlab op de nationale Smart Industry Agenda. De Smart 
factory in Emmen die ISO 9001 en Solar Keymark gecertificeerd is. Volgens Cees Mager, founder en CEO van Triple Solar, 
past Technologies Added perfect bij de sterke groei die Triple Solar doormaakt: ‘De oude productielocatie van Triple Solar 
was te klein geworden voor de nu meer dan 20.000 m2 PVT-panelen die jaarlijks hun weg vinden naar partners in heel 
Europa. En dit aantal groeit elke maand. Door deze groeiende aantallen is het nu het juiste tijdstip om te kiezen voor 
high-tech automatisering en robotisering in ons productieproces.’

SOLAR-STIXX: VOGELS WEREN  
ONDER ZONNEPANELEN 
Tegenwoordig worden bij nieuwbouw 
op elke woning zonnepanelen gemon - 
teerd. Vaak worden deze ook PV pane-
len genoemd (Photo Voltaic) Ook in 
bestaande wijken zie je steeds meer 
daken met zonnepanelen. Een mooie 
ontwikkeling om de energie transitie 
te laten slagen. In toenemende mate 

gebeurt het ook dat met name vogels onder zonnepanelen gaan nestelen. Op het eerste gezicht lijkt zo’n nestje vrij onschuldig, 
maar er ontstaan wel degelijk risico’s en overlast. Bij grotere of meerdere nesten kan de ventilatie onder de panelen ernstig 
worden beperkt. Minder ventilatie betekent warmere panelen, wat ten eerste ten koste gaat van de opbrengst, maar in uit- 
zonderlijke gevallen kan leiden tot brand. Vogels die onder de panelen nestelen, zullen tevens de panelen bevuilen, wat weer 
ten koste van de opbrengst gaat. Ook gebeurt het dat vogels en vooral steenmarters de kabels stuktrekken, met alle gevol-
gen van dien. 
Solar-stiXX is een flexibel, maar zeer solide systeem dat deze problemen kan voorkomen of verhelpen. Een uitgekiend systeem 
met uitschuivende RVS pinnen, van maar liefst 3 mm dikte, zorgt ervoor dat deze op nagenoeg elke dakbedekking  
toegepast kunnen worden. De Solar-stiXX worden rondom de zijkanten van de panelen gemonteerd met de StiXX Tech lijm,  
een hoogwaardige Polymeerlijm, die speciaal voor deze toepassing is ontwikkeld. Voor meer info: www.nedsale.nl

SUNBEAM KIEST VOOR ALUMINIUM MET LAGE CO2-UITSTOOT
Sunbeam, leverancier van montagesystemen voor de zonnesector,  
heeft een bewuste keuze gemaakt voor aluminium dat is geprodu-
ceerd met een substantieel lagere CO2-uitstoot. Daarmee gaat 
Sunbeam een stap verder dan een keuze voor gerecycled alumi- 
nium. Met aluminium dat met hernieuwbare energie wordt gepro-
duceerd, is nóg meer milieuwinst te boeken. Aluminium is naast 
staal een van de belangrijkste materialen voor Sunbeams montage-
systeem Nova. Om de milieu-impact van haar producten zo klein 
mogelijk te houden, heeft Sunbeam ook voor aluminium onder-
zocht wat de gevolgen van verschillende productiemethodes  
zijn voor de wereldwijde CO2-uitstoot. “Elke aluminiumproducent 
maakt al zo veel mogelijk gebruik van gerecycled aluminium”, 
aldus Peter Deege, CEO bij Sunbeam. “Het is veel goedkoper dan 
volledig nieuw aluminium maken.” Volgens een rapport van  
European Aluminium bespaart recycling maar liefst 95 procent 
van de energie die nodig is voor de productie van primair alumi-
nium. Sunbeam heeft zichzelf het doel gesteld om de CO2-uitstoot 
jaarlijks met 6% te verminderen en kwam tot de conclusie dat de 
manier van productie van primair aluminium een grote impact 
heeft op de uitstoot. Door bewuste keuzes in het productieproces 
kunnen producenten deze uitstoot aanzienlijk naar beneden 
brengen. Sunbeam kwam bij leverancier Hydro uit bij het materiaal 
Hydro REDUXA: primair aluminium dat is geproduceerd met een 
uitstoot van maximaal 4 ton CO2-equivalent per ton. Dat is maar 
liefst 4,5 keer lager dan het wereldgemiddelde.

ZONNECELLEN VAN 100% GERECYCLED SILICIUM
Momenteel worden alleen het aluminium, glas en koper van oude PV-modules verwerkt, maar de silicium zonnecellen niet. 
Om dit materiaal te kunnen blijven gebruiken, hebben onderzoekers van het Fraunhofer Center for Silicon Photovoltaics CSP 
en het Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE samen met het grootste Duitse recyclingbedrijf voor PV-modules,  
Reiling GmbH & Co, een oplossing gevonden waarmee het silicium op industriële schaal gerecycled kan worden en in  
nieuwe PERC-zonnecellen te vervaardigen. Alle kristallijne silicium PV-modules zijn te recyclen, ongeacht fabrikant en herkomst. 
Het proces is bovendien schaalbaar en daardoor economisch interessant. Dat begint met het verwijderen van het glas  
en plastic van de celfragmenten, die in grootte variëren van 0,1 tot 1 millimeter. Vervolgens worden het achterste contact, 
de zilveren contacten, de antireflectielaag en tenslotte de emitter verwijderd door natchemisch etsen. Het op deze manier 
gezuiverde silicium wordt in standaardprocessen verwerkt tot  
mono kristallijne of quasi-monokristallijne blokken en vervolgens  
verder verwerkt tot wafels. 

Gerecycled silicium.Zonnecellen gemaakt van gerecycled silicium.



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

... met infraroodverwarming!

Lange Linden 32
5433 NC Katwijk

T  088-9965680
F  024-6782495

info@aabogreentech.nl
www.aabogreentech.nl

Duurzaam 
verwarmen 
zonder gas...

Verwarm elke ruimte energiezuinig en gasloos 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, goedkoper dan traditionele 
verwarming en bovendien heeft u geen gas meer nodig! 

INNOVATIVE
PARTNER

www.anjo.nl

Oplossingen 
voor platte daken

Anjo heeft de serie kabeldoorvoeren uitgebreid met de dubbelwandig 
geïsoleerde uitvoering; de meest complete en innovatieve kabeldoorvoer 
voor op het dak! De kabeldoorvoer heeft een hersluitbare kap waardoor 
het makkelijk is om achteraf kabels en leidingen door te voeren. 
Daarnaast is de kabeldoorvoer luchtdicht af te sluiten door de 
meegeleverde barrière. Leverbaar in 60mm en 100mm.

Wij adviseren u graag: 0251 229 323

KABELDOORVOEREN VOOR ELKE SITUATIE!
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Nu zijn deze voordelen ook te combineren 
met het gemak van een motorlift: overal en 

te allen tijde door kunnen werken. Dat kan 
nu met de Powerpack van All-up. Oponthoud 

door werkzaamheden in de meterkast of 
doordat er niemand aanwezig is op locatie 
behoren daarmee tot het verleden. All-up heeft 
hiermee de totaaloplossing in huis voor de 

installatiebranche. De Powerpack is gebruiken 
in combinatie met de Paus Easy 18 en de 24 meter 

Ladderlift. Met het krachtige All-up Powerpack is vol-
doende capaciteit aanwezig voor een volledige werkdag 

intensief gebruik. De unit is ’s avonds in slechts drie uur weer 
op geladen voor een nieuwe werkdag. Met een gewicht 
van slechts 16 kg neem is de Powerpack eenvoudig mee te 
nemen. Ook andere gereedschappen en opladers zijn met 
deze oplossing te voeden. Altijd en overal  
kunnen liften op groene energie. ■

All-up levert al meer dan twintig 

jaar elektrische ladderliften.  

Geen uitstoot, minimaal onder-

houd en stil in gebruik zijn slechts 

drie voordelen. 

Powerpack  
dekt de lading

De Paus Easy Ladderlift met All-up Powerpack is de 

efficiënte en veilige combinatie voor de professionele 

dakdekker.

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

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

onze nauwe banden met Paus en Klaas én onze overtuiging 

dat het samen ondernemen tot een wederkerig succes 

leidt, maken All-up tot een unieke businesspartner. Met tal 

van extra’s.

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

helpen. Veilig, hoog én snel geleverd. Niet alleen met 

onze producten trouwens, maar ook met gedegen 

opleidingen en een bijzondere, meer dan unieke service. 

Da’s All-up!

MET ALL -UP GAAT 
HET DAK ERAF . . .

...EN ER WEER OP NATUURLIJK!
Verkoop

Verhuur

Lease

Onderhoud

Opleidingen



WWW.HOTEL IN EGMOND.NL            072 750 2000

Onze hotels en appartementen liggen stuk voor stuk op 
een steenworp afstand van het strand. Ideaal voor iedereen 
die inmiddels wel toe is aan een fl inke portie vitamine Zee. 
En er valt genoeg te beleven. Maak bijvoorbeeld eens een 
heerlijke, lange strandwandeling. Huur een fi ets en ontdek 
hoe uitgebreid het mooiste duingebied van Nederland is. 

Op www.hotelinegmond.nl vindt u hotels en appartementen 
met aantrekkelijke arrangementen en aanbiedingen, waarmee 
u verzekerd bent van een aangenaam verblijf aan het strand.

Aan de rand 
van de duinen

www.natuurlijkappartementen.nl

Luxe appartementen 
aan het strand

www.lidoappartementen.nl

Rolstoeltoegankelijke 
appartementen

www.de-egmonden.nl

Strandhotel 
in Wijk aan Zee

www.hethogeduin.nl

VAKANTIE-
APPARTEMENTEN

Modern hotel 
met veel faciliteiten

www.zuiderduin.nl

Kleinschalig en
knus familiehotel

www.deboei.nl

Luxe hotel
direct aan zee

www.golfzang.nl

Op een prachtige 
locatie naast de 

vuurtoren

www.devassy.nl

Wijk aan Zee

WELKOM IN EGMOND
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afgeven van een opleverdossier? Nee. De minister is name-
lijk voornemens alsnog overgangsrecht te maken voor deze 
verplichting uit art. 7:757a BW (zoals hiervoor uitgelegd in 
het schema). Hierdoor rust op 1 november 2022 op de  
dakdekker - naar verwachting - nog niet de wettelijke plicht 
om een opleverdossier te verstrekken. Is dit hetzelfde voor de  
aangescherpte waarschuwingsplicht (art. 7:754 lid 2 BW)? 
Nee, voor deze verplichting ontbreekt (nog steeds) het 
overgangsrecht. Dit betekent dat deze aangescherpte 
waarschuwingsplicht wel directe werking heeft vanaf  
1 oktober 2022. Deze wijziging geldt dus ook voor over-
eenkomsten gesloten vóór 1 oktober 2022, maar met een 
opleveringsdatum ná 1 oktober 2022. 

Voorbeeld II  Stel een opdrachtgever (hoofdaannemer)  
en de dakdekker sluiten op 1 februari 2023 een aannemings-
overeenkomst. Op 1 september 2023 meldt de dakdekker 
dat het werk gereed is voor oplevering. Rust in dat geval op 
de dakdekker de wettelijke verplichting tot het afgeven van 
een opleverdossier? Ja. De verplichting tot het verstrekken 

Op 1 februari 2022 nam de nieuwe minister het besluit de 
invoeringsdatum van de Omgevingswet - en daardoor ook 
voor de Wkb - uit te stellen. De nieuwe beoogde datum is  
1 oktober 2022 óf 1 januari 2023. Daarnaast liet op  
22 november 2021 de toenmalige minister weten dat er 
toch overgangsrecht gaat komen voor de invoering van 
de verplichting tot het verstrekken van een opleverdossier. 
Hierdoor is het de bedoeling dat de dakdekker op het  
moment van de invoering van de Wkb niet meteen aan 
deze specifieke verplichting hoeft te voldoen. Kortom, rede-
nen genoeg om mijn artikel uit 2020 te voorzien van een 
update en verder in te zoomen op het opleverdossier. 

SCHEMATISCHE WEERGAVE WIJZIGINGEN
De invoering van de Wkb omvat vijf privaatrechtelijke  
wijzigingen. Wat houden deze wijzigingen in, wanneer  
moet een dakdekker aan deze verplichtingen voldoen  
en mag de dakdekker hiervan afwijken? Het schema  
op de rechterpagina geeft duidelijkheid.

VOORBEELDEN OPLEVERDOSSIER
De volgende twee voorbeelden geven meer inzicht in de 
verplichting tot het verstrekken van een opleverdossier.  
Hierbij ga ik ervan uit dat de Wkb op 1 oktober 2022 
(vroegst mogelijke peildatum) in werking treedt en het  
overgangsrecht voor het verstrekken van het oplever- 
dossier op 1 januari 2023 gereed is. 

Voorbeeld I  Een opdrachtgever (hoofdaannemer) sluit met  
de dakdekker op 1 januari 2022 een aannemingsovereen-
komst voor het realiseren van een dak. Op 1 november 2022 
meldt de dakdekker dat het werk gereed is voor oplevering. 
Rust op de dakdekker de wettelijke verplichting tot het  

Wat betekent de Wkb voor  
de dakdekker? Een update

JURIDISCHE ZAKEN

van een opleverdossier geldt immers voor overeenkom- 
sten gesloten ná de inwerkingtreding van dit artikel  
(art. 7:757a BW). Ik ga er hierbij van uit dat het overgangs-
recht op 1 januari 2023 gereed is en art. 7:757a BW dan 
dus ook in werking is getreden. In dat geval is het wel 
belangrijk om altijd ook een blik te werpen op de aanne-
mingsovereenkomst. Partijen hebben immers de bevoegd-
heid om contractueel af te wijken van deze verplichting uit 
art. 7:757a BW. Zij kunnen bijvoorbeeld overeenkomen dat 
de dakdekker überhaupt geen opleverdossier verstrekt aan 
de opdrachtgever en/of in de overeenkomst de reikwijdte 
van het opleverdossier sterk wordt beperkt.  

VOORBEREIDEN OP HET OPLEVERDOSSIER
Met het oog op de invoering van de Wkb en specifiek de 
verplichting tot het verstrekken van een opleverdossier, is 
het dan ook verstandig nu al na te denken over de inhoud, 
omvang en vorm van het opleverdossier. Uit praktisch oog- 
punt kan een dakdekker besluiten in de overeenkomst de  

omvang van het opleverdossier te beperken tot de docu-
menten die hij op dit moment ook al verstrekt aan de 
opdrachtgever. Daarnaast is het belangrijk om eenzelfde 
verplichting over het opleverdossier naar beneden toe door 
te leggen aan de onderaannemer, leverancier en/of instal-
lateur. De dakdekker dient immers te voorkomen dat deze 
partij(en) hem niet / niet-tijdig van de stukken voorzien. 
Daarnaast kan het een dakdekker helpen om het oplever-
dossier digitaal aan te leveren. Het bijhouden van papieren 
dossiers levert vaak meer risico’s op zoals het zoekraken of 
beschadigen van documenten. Het digitaal vastleggen 
van documenten heeft daarentegen als voordeel dat 
informatie eenvoudiger is terug te vinden op een centrale 
plek. Al met al, diverse (praktische) punten om op korte ter-
mijn als dakdekker over na te denken om goed voorbereid 
te zijn op het moment van inwerkingtreding van de Wkb  
(1 oktober 2022 of 1 januari 2023)! ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Lieke Brouns, advocaat bij  

Poelmann van den Broek Advocaten

In het voorjaar van 2020 schreef ik het artikel: “Wat betekent de Wkb 

voor de dakdekker?”. Het realiseren van een pannendak of het aan-

brengen van bitumen op een plat dak; steeds gaat het over de aan-

neming van een (bouw)werk. Dit betekent dat de Wet Kwaliteitsborging 

voor het bouwen (Wkb) van toepassing is. Tot voor kort was het streven 

dat de Wkb op 1 juli 2022 in werking zou treden. Zeker was dat niet en 

dat bleek het ook niet. WIJZIGING? WERKING?  AFWIJKEN MOGELIJK?

Wijze van waarschuwen (vorm) - 7:754 lid 2 BW
-  waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht, 
ongeschiktheid/gebreken van zaken afkomstig van 
de opdrachtgever en fouten/gebreken in de door 
opdrachtgever verstrekte stukken moet schriftelijk en 
ondubbelzinnig gebeuren (1); 

-  tijdig wijzen op de mogelijke gevolgen voor de deug-
delijke nakoming van de overeenkomst (2).

Direct: voor alle (op het moment dat de Wkb 
in werking treedt) bestaande overeenkomsten. 
Het maakt dus niet uit of de overeenkomst is 
gesloten vóór of ná de invoering van de Wkb.  

Nee, niet ten nadele van de 
consument-opdrachtgever.  
Ja, wel bij een professionele 
opdrachtgever.  
-  N.b. art. 7:754 lid 1 BW is en 
blijft van regelend recht.  

Introductie opleverdossier - art. 7:757a BW  
De dakdekker is verplicht voor de oplevering (bij de 
kennisgeving dat het werk klaar is om te worden  
opgeleverd) een opleverdossier te verstrekken,  
waaruit blijkt dat hij al zijn verplichtingen is nagekomen. 
Het bevat in ieder geval: tekeningen, berekeningen, 
beschrijving van toegepaste materialen/installaties,  
de gebruiksfuncties en onderhoudsvoorschriften. 
-  Zie ook de Nationale Praktijk Richtlijn 8092  
(niet verplicht). 

Indirect: de minister is voornemens om over- 
gangsrecht te maken voor dit artikel. Dit bete-
kent dat de dakdekker geen opleverdossier 
hoeft te verstrekken bij overeenkomsten die  
zijn gesloten vóór de inwerkingtreding van  
art. 7:757a BW. De minister heeft ook toegezegd 
dat deze verplichting niet eerder in werking 
zal treden dan het moment waarop het over-
gangsrecht is gemaakt. Dat is naar verwach-
ting op 1 januari 2023. De verplichting voor 
een opleverdossier geldt daardoor alleen voor 
overeenkomsten gesloten vanaf de inwerking-
treding van dit artikel (art. 7:757a BW). 

Ja, dit is regelend recht.  
Zowel bij een consument- 
opdrachtgever als bij een  
professionele opdrachtgever  
is afwijken mogelijk. 

Aansprakelijkheid na oplevering – art. 7:758 lid 4 BW
Onder het huidige recht is de dakdekker na oplevering 
ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken die 
de opdrachtgever redelijkerwijs had moeten ontdekken 
tijdens de oplevering. Onder de Wkb is de dakdekker 
in beginsel aansprakelijk voor gebreken die bij de op-
levering niet zijn ontdekt (1), tenzij deze niet aan hem 
toerekenbaar zijn (2).

Indirect: alleen voor overeenkomsten gesloten 
vanaf de inwerkingtreding van dit artikel.  
Dit artikel geldt dus niet voor overeenkomsten 
die zijn gesloten vóór de invoering van de Wkb.

Nee, niet ten nadele van de 
consument-opdrachtgever.  
Ja, wel bij een professionele 
opdrachtgever, mits uitdrukke-
lijk in overeenkomst opgeno-
men. Een afwijkende bepaling 
in de Algemene Voorwaarden 
voldoet hier niet aan.

Informatieplicht financiële zekerheden - art. 7:765a BW
De dakdekker moet de opdrachtgever vóór het sluiten 
van de overeenkomst schriftelijk en ondubbelzinnig 
informeren of en zo ja, op welke wijze het niet-nakomen 
van zijn verplichtingen is gedekt. De informatie omvat 
in ieder geval: omvang van de verzekering / financiële 
zekerheid, dekkingsgraad, looptijd en som waarvoor 
verzekering is afgesloten / financiële zekerheid is 
verstrekt. 

Indirect: alleen voor overeenkomsten gesloten 
vanaf de inwerkingtreding van dit artikel.  
Dit artikel geldt dus niet voor overeenkomsten 
die zijn gesloten vóór de invoering van de Wkb.

Nee,dit is dwingend recht.  
-  Deze bepaling geldt alleen 
voor de bouw van een  
woning in opdracht van  
een particulier.

5%-regeling – art. 7:768 BW
De dakdekker krijgt een actieve rol: hij is verplicht de 
opdrachtgever (in de periode tussen de 1 en  
2 maanden na de oplevering) te wijzen op de op-
schortingsbevoegdheid uit art. 6:262 BW (depot  
verlengen) plus een afschrift hiervan te verstrekken  
aan de notaris.  
-  Verduidelijking: “vervangende zekerheid” wordt 
vervangen door “een aan het depot gelijkwaardige 
zekerheid”. Dit is geen inhoudelijke wijziging.

Indirect: alleen voor overeenkomsten gesloten 
vanaf de inwerkingtreding van dit artikel.  
Dit artikel geldt dus niet voor overeenkomsten 
die zijn gesloten vóór de invoering van de Wkb. 

Nee. Dit is dwingend recht.  
-  Deze bepaling geldt alleen 
voor de bouw van een  
woning in opdracht van  
een particulier.
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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

Nu 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

Sinds 1986 is Brouwers Zink groothandel

van maatwerk in zink, lood en koper. Bij

ons staan service, deskundigheid en kwaliteit 

centraal. Wij leveren in heel Nederland
en indien nodig binnen 24 uur. Uiteraard is 

Brouwers Zink KOMO gecertificeerd.

In 2018 hebben wij een uitbreiding van ons 

assortiment doorgevoerd waardoor de naam 

Brouwers Zink & Dak is ontstaan.

Hiermee zijn wij uw zinkpartner én uw

dakpartner geworden.

• Dakgoten
• Hemelwaterafvoeren
• Zetwerk
• Dakbedekking
• Isolatie
• Gereedschappen
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AAN TAFEL MET… HENK VLIJM

“ We staan aan  
de vooravond  
van een revolutie”

Vijf jaar later werd maakte ik de overstap naar Optima zelf 
en werd daar directeur, met het doel de Nederlandse vesti-
ging nieuw leven in te blazen. Van 30.000 m² per jaar toen 
ik begon, groeiden we naar 600.000-700.000 m² per jaar.”

WATERRETENTIE
In die jaren heeft Vlijm de markt zien veranderen. “Door de 
bouwcrisis in 2008 moest alles goedkoper. In de jaren 2013 
tot 2015 zag je dat er bezuinigd werd op sedumdaken.  
In plaats daarvan kwamen de daktuinen op. Optigrün 
levert echter geen bestrating of terrasmeubilair, dus onze 
omzet verminderde. Het waren vooral nog particulieren  
die een sedumdak lieten aanleggen, maar wij leveren 
alleen aan de zakelijke markt.” 
“Bij intensieve daktuinen is water nog belangrijker dan op 
sedumdaken: er is voor heesters, bomen en hagen gewoon 
meer water nodig. Daar komt bij dat er vaak in het bestem-
mingsplan of de omgevingsvergunning de verplichting 
staat om iets met waterretentie te doen. Daarom is Optigrün 
in 2016 zich volop gaan richten op technische oplossingen 
voor water.” Dat is voor het bedrijf niet nieuw, vertelt Vlijm. 
“Optima had in de jaren ’80 al retentiedaken. Daar was 
helemaal geen markt voor, sterker nog, men verklaarde ons 
zo ongeveer voor gek: waarom zou je in vredesnaam water 
op je dak willen opslaan? Daar denken we nu natuurlijk 
heel anders over.”
“Bij waterretentie heeft men het vaak over water opvangen 
om wateroverlast te voorkomen. Maar naast wateroverlast is 
er watertekort. Elke zomer verdroogt de Veluwe. De gemeente 
Amsterdam verwacht in 2030 een woningbouwprobleem, 
omdat dan onzeker wordt of alle nieuwe woningen wel op 

Nolanda Klunder

Henk Vlijm is directeur van Optigrün Benelux, eigenaar van  
Groenedaken.net (dat doe-het-zelf groendaken levert aan  
particulieren), bestuurslid van het Nationaal Daken Plan (NDP)  
en bestuurslid van de Vereniging Bouwwerk Begroeners (VBB). 
Optigrün is 25 jaar actief op de Nederlandse markt,  
het Duitse moederbedrijf bestaat 50 jaar. Een goed moment 
om met Henk Vlijm aan tafel te gaan zitten.

GRONDLEGGERS
Sinds 2018 is de officiële naam Optigrün Benelux. Vlijm licht 
toe: “Optigrün Benelux is een dochterfirma van het Duitse 
Optima, dat in 2000 Optigrün ging heten. Die naam vond 
men toen te Duits voor de Nederlandse markt en dus koos 
men voor Optigroen. Maar in drietalig België was die naam 
weer te Nederlands en koos men voor Optigreen. In 2018 is 
besloten om voortaan internationaal één naam te voeren: 
Optigrün. Eén naam met één logo.”
“Optima werd in 1972 opgericht toen dakbegroeiing nog 
helemaal niet bestond”, vertelt Vlijm. “Het bedrijf is één van 
de grondleggers van dakbegroeiing. De stad Stuttgart  
wilde de luchtkwaliteit verbeteren en benaderde daartoe 
Optima. Daar kwam men met het idee om vetplanten met 
een dun laagje substraat op daken te leggen: de geboorte 
van sedumdaken. In de jaren ’70 was het nog echt pionieren.”
Vlijm werkt sinds 2003 bij het bedrijf. “Groen zit in mijn bloed. 
Mijn voorouders werkten op ’t Loo in de tuinen en bossen. 
Mijn ouders hadden een bloemenzaak. Eerst nam mijn 
broer die over, toen ik. Totdat ik een vacature zag bij een 
franchiser van Optima, de eerste leverancier van dakbe-
groeiing en daktuinsystemen in Nederland. Ik verkocht de 
winkel en werd daar calculator/werkvoorbereider daktuinen. 

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.

het waternet aangesloten kunnen worden. Dat probleem 
krijgen we overal: als we 100.000 nieuwe woningen per jaar 
bouwen, hoe zorgen we er dan voor dat er voor iedereen 
drinkwater is, als we ons drinkwater door de wc spoelen 
en over de tuin sproeien? Het is zo’n onzin om dat te doen. 
Ik heb nog nooit een begonia horen zeggen: ‘Ik hou niet 
van regenwater, ik heb liever drinkwater’. Het besef dat we 
anders met water moeten omgaan, begint te komen.  
Maar veranderingen moeten niet komen door mindset, 
maar door beleid.”

GEEN SUBSIDIE MAAR BELEID
Na de crisis, in de periode na 2016, was er nog iets anders 
veranderd, zag Vlijm: “Op de daken ondervindt groen 
toenemende concurrentie van andere producten, zoals 
glasbewassingsinstallaties en PV. ‘Er is geen ruimte meer 
voor sedum’, zegt men dan. Je ziet dat groen geen need 
to have is, maar nice to have. Dat zie je ook aan het feit 
dat er subsidies zijn voor dakbegroeiing. Daar ben ik geen 
voorstander van.”
In plaats van subsidiëren moet de overheid het gaan 
verankeren in het beleid, zegt Vlijm. “Elke m² natuur die je 
weghaalt, moet je compenseren. Nederland is te bang 
om dat te verplichten in de Omgevingswet, maar Frankrijk, 
Duitsland en België doen het al. In Nordrhein-Westfalen 
moet je meer belasting betalen als je geen groen in je 
gebouw compenseert. Logisch, want zonder de waterbuffe-
rende functie van groen belast je het riool meer. In Neder-
land verplichten we wél oplossingen voor water en energie. 
In Amsterdam bijvoorbeeld moet je als je 1000 m² volbouwt, 
60 m³ water kunnen opvangen.”
Het NDP pleit ervoor om de verplichting op te nemen in 
het Bouwbesluit dat elke dak minimaal twee functies moet 
hebben, dus bijvoorbeeld PV en waterretentie, zegt Vlijm.  
“Is die verplichting er, dan moeten ook de bouweisen  
aan daken omhoog. Daken moeten dan meer gewicht 
kunnen dragen.” 

TERUGVERDIENTIJD
“Het bouwproces duurt in Nederland gemiddeld drie jaar 
en negen maanden. In die tijd verliest men veel duurzame 
ambities. Aan het eind van de rit is het geld op en wordt  
er afgekalfd. Het groen vliegt er dan als eerste uit.  
Geld is het leidende principe. Het duurt een generatie  
voordat dat verandert. Je moet het bij de opleidingen al 
tussen de oren knopen.”
“Elke bouwer en eigenaar vroeg altijd naar de terugverdien- 
tijd. Bij het NDP zijn we daar lang in mee gegaan in onze 
facts and values. Je kunt uitrekenen dat je met een groen-
dak hogere opbrengsten van je zonnepanelen hebt,  
dus na een jaar of 25 heb je dan misschien je groen 
terugverdiend. Maar dat is onzin. Waarom wil je de inves-
tering terugverdienen van groen? Je haalt groen weg en 
je brengt wat groen terug, daar hoef je niets voor terug te 
krijgen. Het is iets dat je móet doen, want we maken onze 
aarde helemaal kapot.”
“We staan aan de vooravond van een revolutie”, besluit 
Vlijm. “De systemen zijn ontwikkeld. De evolutie is op dit punt 
volbracht. Het is tijd om van evolutie naar revolutie te gaan. 
Maar die revolutie moet komen door beleid, want vrijwillig 
gebeurt het niet.” ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

HENK VLIJM IN ACHT VRAGEN
BURGERLIJKE STAAT? GETROUWD MET MAARTJE.

KINDEREN? TWEE ZOONS (12 EN 14 JAAR).

WAT DOE JE ALS JE NIET WERKT? MOUNTAINBIKEN EN TIJD 
DOORBRENGEN MET MIJN GEZIN. MET MIJN ZOONS BEZOEK 
IK VAAK MUSEA. 

FAVORIETE MUZIEK? IK HEB EEN BREDE MUZIEKSMAAK,  
VOORAL JAREN ’80 EN ’90 MUZIEK. 

FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING? IK HOU NIET MEER  
ZO VAN VLIEGEN. WE GAAN ELK VOORJAAR NAAR TEXEL  
EN VERDER GRAAG NAAR LUXEMBURG EN DUITSLAND.

FAVORIETE STAD? IK BEN GEK OP GESCHIEDENIS EN  
VIND EEN KLEIN HANZESTADJE ALS DOESBURG DAAROM  
HEEL MOOI.

FAVORIETE GEBOUW OF ARCHITECT? IK VIND HET WERK  
VAN HUNDERTWASSER INSPIREREND. HIJ WIL DAT ZIJN  
WERK VERGANKELIJK IS, HIJ BOUWT OM TERUG TE GEVEN  
AAN DE NATUUR.

WAAR BEN JE IN JE WERK HET MEEST TROTS OP?  
DAT WE ONS ENTHOUSIASME EN ONZE KENNIS DELEN EN  
NIET VOOR ONSZELF HOUDEN. WE MOETEN ELKAAR GEEN 
VLIEGEN AFVANGEN MAAR SAMEN VOOR MEER DUUR-
ZAAMHEID ZORGEN.
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VITALITEITSMANAGEMENT

Vitaliteit draait niet alleen om het bestrijden en voorkomen  
van ziekte en uitval, maar ook om het bevorderen van wel-
zijn, employability (optimale inzetbaarheid van mensen, 
waardoor zij in staat zijn werk te krijgen en te behouden) 
en gezondheid. Vitaliteitsmanagement gaat om het ver-
sterken van mensen en de organisatie. Dit levert diverse 
voordelen op, onder meer: hogere medewerkerstevreden-
heid, minder uitval en minder verzuim, hogere producti-
viteit, 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 
afspraken nakomen.

Stel je hebt ’s avonds een feest. Je wilt er op en top uit 
zien, dus je gaat van tevoren nog naar de kapper en je 
haalt je nieuwe broek en blouse op, die nog op maat 
gemaakt moesten worden. Om 16.00 uur ga je naar de 
afspraak van de kapper, echter deze heeft je afspraak 
niet genoteerd en je kunt niet terecht. Daar sta je dan... 
Je gaat je nieuwe kleding ophalen bij de kledingwinkel, 
maar daar aangekomen blijken je nieuwe broek en  
blouse nog bij de kleermaker te liggen. Daar sta je dan...
Je had alles goed gepland, maar de afspraken zijn in het 
honderd gelopen. Je bent ontzettend teleurgesteld en je 
kunt wel huilen.

Bovenstaande is een voorbeeld dat afspraken nakomen 
belangrijk is. We verwachten dat als we afspraken maken 
om een bepaalde taak uit te voeren, dat de ander de 
 verantwoordelijkheid neemt om die taak tot een goed 
 einde te brengen. We maken onderling afspraken over 
van alles en nog wat. Onze manier van handelen,  
leveringscondities, werktijden, teveel om op te noemen. 
Zonder afspraken te maken zou iedereen naar eigen 
inzicht handelen. Het wordt dan een puinhoop, mensen 
krijgen hier stress van. Een burn-out ligt op de loer.
Bij Gebr. Janssen is afspraken nakomen, naast veilig  

werken en kwaliteit leveren, één van de pijlers waar niet 
aan getornd mag worden. Werkgever en werknemers 
hebben verantwoordelijkheden naar elkaar toe. Dit geldt 
ook voor klanten, leveranciers en andere stakeholders. 
Wij willen immers dat onze mensen op tijd op hun werk 
komen, we verwachten dat klanten thuis zijn als er een 
afspraak gemaakt is, onze leveranciers moeten volledig 
en tijdig uitleveren, de salarissen op tijd betalen en ga  
zo maar door. 

Door afspraken te maken werken we effectiever en door 
ze na te komen worden we gelukkiger. We weten dan wat 
we aan elkaar hebben en dat geeft een goed gevoel. 
Niet voor niets is afspraken nakomen één van onze 
 belangrijke pijlers.

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

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

‘ Afspraken nakomen’ 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’.

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

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

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

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.optigrün.nl

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

www.begroeningstechniek.nl

Joru Begroeningstechniek BV

Dak & Gevelbegroening 
met systeem
In & Outdoor

www.euroaluminium.nl

UW WEBSITE 
OOK HIER?

Bel:072 5400335www.mawipex.nl

UW WEBSITE 
OOK HIER?

Bel:072 5400335



Alles voor de dakman www.bitasco.nl en www.braberdakmaterialen.nl

Whatever the weather.Whatever the weather.Whatever the weather.Whatever the weather.Whatever the weather.Whatever the weather.Whatever the weather.Whatever the weather.Whatever the weather.Whatever the weather.Whatever the weather.Whatever the weather.Whatever the weather.Whatever the weather.Whatever the weather.Whatever the weather.Whatever the weather.Whatever the weather.Whatever the weather.Whatever the weather.Whatever the weather.

Dakmaterialen
Isolatie
Dakaccessoires

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

N i e u w e  v e s t i g i n g  B r e d a  O P E N !

WWW.IMSORB.NL

Imsorb waterabsorptie granulaat wordt gebruikt om makkelijk  
en snel uw dakgoot of dakbedekking vrij van water te krijgen  
in geval van reparatie. Binnen vijf minuten na instrooien van  
het granulaat, ontstaat een dammetje door het uitzetten  
van het granulaat in het water.

Door de water toeloop te stoppen kan er snel gewerkt  
worden. Na het gebruik is het makkelijk van de ondergrond  
te verwijderen. Imsorb absorbeert 200 keer het eigen gewicht.  
De materialen zijn onschadelijk voor het milieu.

HÈT 
ORIGINEEL!

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

Aabo Trading Leeuwarden B.V.
T:088-9965630, leeu@aabo.nl

Nu ook in 
Leeuwarden!

Met 21 zetterijen door heel Nederland zijn wij in staat om in ongekende 
recordtijd zink, Plastisol, koper en kleurgecoat staalplaat op maat te zetten. 
Wij kunnen een bestelling zetwerk namelijk altijd diréct na opdracht gaan 
produceren en desnoods zelfs binnen enkele uren leveren. Dus voor het 
allersnelste zetwerk van Nederland ga je naar Aabo Trading!

Doordat onze zetterijen door het hele land verspreid zitten, is er altijd minstens 
één in de buurt van waaruit het zetwerk direct kan worden afgehaald of door ons 
kan worden geleverd. Daarbij kunnen wij uiteraard ook alle andere materialen 
uit ons uitgebreide assortiment dakmaterialen en aanverwante producten 
meeleveren, zodat elk werk zonder onnodige pitstops kan worden gemaakt. 

Klaar élke klus in recordtijd met onze racendsnelle zetwerkservice!

Racendsnel zetwerk op maat
met onze topspeed zetwerkservice! 
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INTERNATIONALE DAKEN

Het Sheikh Jaber Al-Ahmad Cultureel Centrum, informeel bekend  

als het Kuwait Opera House of in de volksmond ook wel het JACC 

genoemd, is een cultureel centrum gelegen aan de Gulf Road in de 

hoofdstad Koeweit-Stad. Het hele complex bestaat uit een theater- en 

muziekgebouw, een conferentiecentrum en een bibliotheekgebouw 

met opslag voor historische documenten. Al deze onderdelen zijn met 

elkaar verbonden door een openbaar park met onder meer een blik-

vangende muziek- en dansfontein, die water spuit tot 80 meter hoogte. 

Sheikh Jaber Al-Ahmad  
Cultureel Centrum, Koeweit

Juweel in de woestijn

Tekst: Joep Klerx, beeld: Shutterstock 

De bouw van het complex begon eind 2013, de spreek-
woordelijke laatste steen werd gelegd in februari 2016 en 
in oktober van dat jaar werd het met een inspirerende 
voorstelling geïnaugureerd – Andrea Bocelli was een van 
de optredende artiesten. Het culturele centrum, dat bestaat 
uit vier nogal futuristisch ogende gebouwen, is het grootste 
culturele centrum in het Midden-Oosten en beslaat in totaal 
een oppervlakte van 21,4 hectare, terwijl de gebouwen  
een bruto vloeroppervlakte vertegenwoordigen van zo’n 
58.000 m2. Dat zijn ruim acht voetbalvelden verdeeld over 
vier gebouwen. Voor de bouw was een budget beschik-
baar van $ 775 miljoen. Wat de uiteindelijke kosten waren,  
is niks over bekendgemaakt. Bij de bouw van het JACC 
waren ruim 10 duizend bouwvakkers betrokken.

PRIJSWINNEND JUWEEL
Het JACC moest ogen als een set kostbare juwelen. Vanuit 
de lucht gezien lijkt dat goed gelukt. Het complex oogt als 

een juwelenkrans, die het middelpunt vormt van de culturele 
wijk van de stad en daarmee meteen van het hele land. 
Het bouwwerk reflecteert letterlijk licht over zijn omgeving 
en daarmee is dat vergelijking met juwelen zo treffend. 
Inmiddels is het centrum een van de meest aantrekkelijke 
toeristische attracties van het land geworden. Het JACC 
won ook vele prijzen. Zo kreeg het in 2017 de International 
Property Award van Arabië en Afrika voor het beste project 
en het beste interieurontwerp. In 2018 ontving het JACC 
ook de prijs voor de beste culturele bezienswaardigheid in 
de Arabische Golf van het prestigieuze MEED (Middle East 
business intelligence) magazine gekregen.

MUZIEK
Het JACC bestaat uit vier gebouwen, waarvan één de grote  
concertzaal huisvest die plaats biedt aan zo’n 2.000 mensen.  
Het tweede, derde en vierde gebouw bestaan respectievelijk 
uit een muziekzaal met een capaciteit van 1.800 personen, 
een bioscoop met een multifunctionele conferentiezaal met 
354 zitplaatsen en parkeergelegenheid voor 3.200 auto’s.  
In 2019 is een muziekschool geopend voor kinderen van  
6 tot 12 jaar. Hier wordt op verschillende niveaus opleiding 
gegeven op westerse instrumenten, zoals viool, altviool, 
cello, fluit, klarinet en piano én instrumenten uit het Midden- 
Oosten, zoals de Takht, Oud en Ney.

DE CONSTRUCTIE
De draagconstructie van de vier gebouwen bestaat uit 
onafhankelijke betonnen kernen die zijn overdekt door een 
stalen exoskelet. Dit primaire raster is ingepakt in een water-
dichte schil met uitsparingen voor veelvormige ramen.  

Vier gebouwen verbonden door een park. 

Hoogwerker voor het  

plaatsen van de dak-  

en gevelbeplating.

De patronen in gevels en daken zijn geïnspireerd op de islamitische cultuur en architectuur.
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Deze schil wordt ondersteund door een tweede stalen raster;  
de ruimte tussen de twee lagen is opgevuld met isolatie-
materiaal. De buitenzijde is vervolgens voorzien van titanium 
panelen. Deze panelen vormen een herhalend patroon  
dat geïnspireerd is op tekens uit islamitische cultuur en 

architectuur en geeft de gebouwen de uiteindelijke  
bijzondere uitstraling. 

Aan de binnenkant is het gebouw verrijkt met natuur-
steen, figuurglas, gouden kalligrafische vormen en andere 

luxueuze afwerkingen en 
texturen. In de entreehal van 
het theatergebouw trekt een 
monolithische kroonluchter 
de aandacht. Het armatuur 
weegt 22 ton en bevat  
220 duizend ledlampen. 

SPECIALE MANLIFTEN 
Om gevels en daken te  
bekleden, van glas te voor-
zien en de bijbehorende 
externe werkzaamheden ten 
behoeve van de afbouw uit te  
voeren, moest er nagedacht 

worden over de manier waarop de bouwvakkers hun werk-
zaamheden konden uitvoeren. Die uitdaging was in dit 
geval extra groot vanwege het zeer onregelmatige verloop 
van de constructie, de uiteenlopende, unieke bekledings- 
en beglazingspanelen en het gegeven dat er gewerkt 
moest worden in telkens andere hellingen. Steigers inzetten 
was geen optie vanwege het grillige ontwerp: te omslach-
tig en dus te duur. Er moest een andere oplossing komen 
om de montage op een goede, veilige én praktische 
manier uit te voeren. 

INTERNATIONALE DAKEN

Hiervoor werd Rapid Access ingezet dat een uitgebreid 
onderzoek heeft gedaan om een oplossing te ontwerpen. 
Uiteindelijk is er een servicepartnerschap met de aannemer 
opgezet. Deze bestond niet alleen uit de inzet van een  
scala aan hoogwerkers en manliften – met werkhoogtes 
van zo’n 48 meter en reikwijdtes van 24 zo’n meter, maar 
ook uit specifieke trainingen op basis van de verschillende  
scenario’s, op maat gemaakte transportoplossingen voor 
materialen, optimale veiligheidsmaatregelen en voort-
durende ondersteuning op de bouwplaats. Dankzij onder 

meer een aantal specifiek ontworpen oplossingen,  
is de bouw uiteindelijk in een recordtijd van  
22 maanden voltooid. 

Dit prachtige centrum heeft het in zich een grote 
bijdrage te leveren aan de verdere culturele ontwik-
keling van Koeweit. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Gevel/dakdetail. In een recordtijd van 22 maanden voltooid.



Continu Isolatiewerken B.V. . De Geerden 8-10 . 5334 LE Velddriel . Tel: (073) 55 30 300 
www.continu-isolatie.nl . info@continu-isolatie.nl

Geen dak of vloer te gek voor Continu

Wist u al dat we ons wagenpark met een tweede
40m3 isolatiemortelmixer uitgebreid hebben?
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Aabo Trading, opgericht in 1987, is Nederlands grootste, ongebonden 
groothandel in dakmaterialen en aanverwante artikelen. Het is 
die ongebondenheid die ons in staat stelt om steeds een eigen 
marktbenadering te kiezen en ervoor gezorgd heeft dat wij zijn 
uitgegroeid tot de meest complete aanbieder voor álles dat met 
het dak te maken heeft.

Van Leeuwarden tot Maastricht: met 21 vestigingen er is altijd een Aabo 
in de buurt. Elke vestiging is uitgerust met een industriële zetterij waar 
zetwerk in o.a. zink, Plastisol en kleurgecoat staalplaat direct na bestelling op 
maat wordt gezet en een uitgebreide shop waar al ons gereedschap en klein 
materiaal gemakkelijk binnen handbereik liggen. 

Of het nu gaat om dakmaterialen, bevestigingsmiddelen, duurzame dak-
oplossingen, gereedschap, dakveiligheid of hoogwaardig zetwerk uit eigen 
zetterijen: wij hebben de materialen én de kennis in eigen huis en eigen 
beheer. Onze filosofie is om voor onze klanten de ultieme dakenpartner te 
zijn die niet alleen álles voor het dak heeft, maar ook álles voor het dak geeft.

Álles voor het dak.
Uw ultieme dakenpartner, áltijd in de buurt!

• Het grootste assortiment dakmaterialen in NL
• Altijd in de buurt met 21 vestigingen
• Zeer korte levertijden, veelal binnen 24 uur uit 

voorraad geleverd
• Vergaande ondersteuning door o.a. advisering, 

calculaties en trainingen
• Zetwerk op maat uit eigen zetterijen in zink, 

plastisol en PVDF 
• EPDM dakbedekking op maat gesneden 
• Groot assortiment dakgereedschap
• Complete eigen lijn bevestigingssystemen
• Zonnepanelen, infraroodverwarming en 

warmtepompsystemen
• En nog véél en véél meer.  

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

Aabo Trading Leeuwarden B.V.
T:088-9965630, leeu@aabo.nl

Nu ook in 
Leeuwarden!
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NIEUWSLIJN

A G E N D A
W E B I N A R
21 april 2022 HET DAK INKLEUREN!  
MULTIFUNCTIONELE DAKEN (nieuw) 14.00 - 15.30 uur.  
www.optigruen.nl/nieuws/seminars-webinars

E V E N E M E N T E N

8, 9 en 10 maart 2022
DE GROENE SECTOR VAKBEURS.  
Evenementenhal Hardenberg.  
www.groenesector.nl.

18 maart 2022 FEESTAVOND EN DAK VAN HET JAAR 2021
Feestavond met verkiezing van Dak van het Jaar 2021  
Roofs en steilDAK. Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee. 
www.dakvanhetjaar.nl.

12, 13 en 14 april 2022 GECOMBINEERDE VAKBEURS SOLAR  
SOLUTIONS INTERNATIONAL / DUURZAAM VERWARMD. 
Expo Haarlemmermeer, www.solarsolutions.nl

21 april 2022 INSPIRATIEDAG RENOVATIE BEURSDAG  
vol inspirerende renovatieconcepten en kennisrijke sessies.  
Evenementenhal Next Level Gorinchem. 09:00 - 17.00 uur. 
www.inspiratiedagrenovatie.nl 

12 mei VAKBEURS OPENBARE RUIMTE (België),  
Brussels Expo. Van 9.30 – 17.00 uur. 
www.openbareruimte.be

17, 18 en 19 mei GECOMBINEERDE VAKBEURS  
HOUTBOUW, RENOVATIE EN MONUMENTEN.  
Brabanthallen ’s-Hertogenbosch van 09:00 - 17.00 uur

VERKOELEN START VESTIGING IN GELEEN
Per 1 maart bestaat Verkoelen uit drie locaties; Weert, 
Boxtel en nu ook Geleen (De Hofkamp). Hiermee  
versterkt Verkoelen haar positie in Zuid-Limburg!

ACCOUNTMANAGER MAWIPEX
Met ingang van 1 januari 2022 is  
Arjan Nijboer in dienst getreden  
bij Mawipex Nederland BV als  
accountmanager. Arjan zal het  
platdaksysteem met de concepten  
BossCover, Firestone IsoGard isolatie  
en Firestone EPDM trachten verder uit te  
breiden. In de afgelopen jaren heeft Arjan commerciële 
functies in de bouw bekleed bij diverse distributeurs.

NIEUWE HUISVESTING BRUKOO DAKBEHEER
Brukoo Dakbeheer heeft zich een jaar na aanvang van de bedrijfs-
activiteiten in januari jl. gevestigd aan de Gaanweg 27 te Vuren.  
Opdrachtgevers, opdrachtnemers, leveranciers en vele bekenden 
van de medewerkers waren aanwezig op deze feestelijke bijeen-
komst. Brukoo is een landelijk opererend dakbedekkingsbedrijf,  
dat zich met name richt op de renovatiemarkt. 

2500 BOMEN VOOR WEERTERBOS
Afgelopen woensdag 26 januari zijn er ruim 2500 

bomen aangeplant bij het Weerterbos. Het nieuwe 
bos met de naam Roburbos. Het Robusbos is aange-
plant dankzij financiële bijdrages van de Gemeente 

Nederweert, de Provincie Limburg en enkele donateurs 
waaronder Verkoelen Dakspecialisten, die daarmee 

hun 100-jarig bestaan luister bijzetten.

R48 BEVESTIGER: ALLESKUNNER
Guardian zet met de R48 een nieuwe, hogere standaard: 
deze tule is toepasbaar op alle ondergronden en te gebrui- 
ken met alle Guardian schroeven dankzij de one solution 
neus. De R48 is ook voorgemonteerd te verkrijgen, waarmee  
de verwerker nog meer snelheid kan maken. Voor ergono-
misch verantwoord werken adviseert Guardian de R48 te  
verwerken in combinatie met de mechanische bevestigings-
machines. Bijkomend voordeel is dat elke tule op dezelfde 
en juiste diepte in het dak zit. De grotere en dikkere hoed 
van de R48 maakt het mogelijk om bredere dakbanen te 
gebruiken, zodat de dakdekker sneller meters maakt en 
minder lassen hoeft te maken.

ONDERHOUD GEMEENTELIJK  
VASTGOED EINDHOVEN 
Zeven bedrijven gaan het onderhoud ver-
zorgen voor het gemeentelijke vastgoed 
van Eindhoven. Daarmee is € 24 miljoen 
gemoeid. Het gaat om schilderwerk, 
dakwerkzaamheden en bouwkundige 
werkzaamheden. Vanaf 2022 betreft dit 
50% van het onderhoud aan gemeen-
telijke gebouwen; de overige 50% (o.a. 
installatietechnisch onderhoud) wordt in 
2022 en 2023 opnieuw op de markt gezet. 

Emissieloos transport en social return waren belangrijke speerpunten in de aanbesteding, naast reactietijden en planmatig  
onderhoud. Vandaar dat alle bedrijven in (de buurt van) Eindhoven gevestigd zijn. De wens van de gemeente om het 
plaatselijke MKB meer opdrachten te gunnen, wordt daarmee ingelost. Voor de dakwerkzaamheden zijn ZND (Eindhoven) 
en Verkoelen (Weert) uitverkoren. De looptijd is zes jaar, het contract is gekoppeld aan het Schone Lucht Akkoord. Daarbij 
is er een verplichting om na 2025 met zero emissie bedrijfswagens en vrachtwagens te rijden om binnen de ring te mogen 
komen en uiteraard duurzaamheid in het algemeen. 

WINNAARS CIRCULAR AWARDS 2022 BEKEND
De winnaars van de Circular Awards 2022 zijn bekend. De Circular Award Business Large 2022 is gewonnen door 
Janssen de Jong Bouw (project ModuFair), de Circular Awards Business Small 2022 door circulair fietsenmerk Roetz  
en de Circular Award Public 2022 ging naar Aeres Hogeschool Almere, onlangs nog beschreven in Roofs.  
Zij zijn de meest innovatieve bedrijven en overheden die laten zien wat de circulaire economie kan betekenen  
voor Nederland. De Circular Awards is een initiatief van het Versnellingshuis in opdracht van het ministerie van IenW.  
De Awards werden uitgereikt tijdens de Nationale Conferentie Circulaire Economie waarmee de Week van de  
Circulaire Economie onlangs werd gestart.

RECTICEL ISOLATIEOPLOSSINGEN  
PEFC GECERTIFICEERD
Recticel Insulation is sinds kort PEFC-gecertificeerd is 
voor haar meerlaagse thermische isolatieoplossingen.  
Dit maakt Recticel de eerste PIR/PUR‑fabrikant in Europa  
die geautoriseerd is om dit milieulabel te gebruiken.  
Concreet betekent dit dat het papier dat wordt 
gebruikt in de meerlaagse bekledingen van onze 
isolatieplaten afkomstig is uit duurzaam beheerde en 
gecertificeerde bossen.

JHet Dak van het  aar 2021



De specialist voor veilige daktoegang en collectieve dakrandbeveiliging.

Wilt u meer weten: www.hertalan.nl

Inductie techniek
Ervaar het gemak van mechanisch bevestigen
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DAK VAN HET JAAR 2021
De uitslag

BIODIVERSITEIT 
OP DAKEN 
Stadsecoloog 
Geert Timmermans

INTERNATIONALE DAKEN  Kö-Bogen 2, Düsseldorf

SPECIAL
Groene daken

VIER SEIZOENEN, ÉÉN DAKBAAN
Ons grillige klimaat is voor de professionele dakdekker meer dan eens een oorzaak voor frustratie. 

Koude winters bemoeilijken detailafwerking en tijdens warme zomers moet hij extra opletten  

om de dakbanen niet te beschadigen. Toch wordt van de dakdekker verwacht dat hij in alle  

weersomstandigheden snel en efficiënt kan werken. Daarom ontwikkelde IKO de innovatieve  

dakbaan “IKO summa”. Een volledig nieuwe generatie bitumineuze waterdichting.  

De dakbaan is gemaakt van PolyOlefin Elastomeer. Hiermee kan de dakdekker het hele jaar  

door aan de slag; weer of geen weer. Meer weten? 

nl.iko.com/iko-summa

DAKBEDEKKING  I  VLOEIBARE WATERDICHTING  I  ISOLATIE

IKO SUMMA
DÉ DAKBAAN VOOR ELK SEIZOENNieuw!

Binnenk
ort

beschik
baar
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LICHTKOEPELS LICHTSTRATENLICHTPLATEN GLAS

Beloopbaar Glas is een verrijking van 
de woning. Het zorgt voor extra licht in 
huis, maar behoudt ook de functi e van 
het dakterras. Beloopbaar Glas wordt 
namelijk vlak in de vloer geïntegreerd, 
zodat men er gewoon overheen kan 
lopen. Het glas is geïsoleerd en heeft  
een gepatenteerd aluminium profi el 
dat de waterdichtheid garandeert.

Meer licht binnen
Meer ruimte buiten


