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VOORWOORD

Na een lange formatierit kunnen we eindelijk weer wat 
daadkracht verwachten vanuit Den Haag. Daarvoor  
worden tientallen miljarden vrijgemaakt en die zullen  
ook de bouwsector niet onberoerd laten. Bij Bouwend 
Nederland ging de vlag in top. “Alle onderwerpen waar 
Bouwend Nederland, in coalitieverband, aandacht voor 
heeft gevraagd zijn geadresseerd en terug te lezen”, 
meldt de woordvoerder vanuit Zoetermeer. Er komt onder 
meer geld voor infrastructuur, (betaalbare) woningbouw, 
de energietransitie en verduurzaming en onderwijs en 
arbeidsmarkt. 

Een belangrijk signaal is dat we weer een minister van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening krijgen.  
De woningmarkt is het afgelopen decennium dermate 
verziekt door markt en overheids-
beleid dat een apart bewinds-
persoon hier de handen vol 
aan zal krijgen om dit enigszins 
recht te breien. Daarvoor is 
geld alleen niet voldoende. 
De verhuurdersheffing voor 
corporaties wordt gelukkig 
afgebouwd, maar dan nog zal 
het een hele toer worden om 
binnen afzienbare tijd jaarlijks 
100 duizend liefst betaalbare 
woningen van de band te 
doen rollen. In een tijd van 
tekorten aan bouwmaterialen 
zal de prijsdruk nog verder toe 
kunnen nemen en waar haal 
je alle vakmensen vandaan 
die de woningen moeten 
bouwen? 

Energietransitie staat ook hoog op de agenda van Rutte IV. 
Daar geldt eveneens: plannen maken is leuk, maar hoe 
haalbaar zijn deze? Met een Gronings gasveld op slot, 
een Nordstream-gaspijp die onderwerp is van geopolitiek, 
kolencentrales die moeten sluiten en datacenters die 
straks een groot deel van de groene energie opeisen,  
ligt grote druk op meer energie uit zon en wind, en mo-
gelijk kernenergie. Een windmolen neerzetten kost jaren 
aan procedures en voorbereiding; zonnepanelen zijn de 
snelste oplossing voor het probleem, maar zijn in verhou-
ding een flinke druppel op een gloeiende plaat.  
Op kleinere schaal lijkt zonnepanelen in combinatie met 
lokale batterijen een verstandige route om overbelas-
ting van het net te voorkomen. Prettige bijkomstigheid is 

dat de dakenbranche in combinatie met de installatie-
branche goed samenwerken om al die zonnepanelen  
veilig op daken te krijgen. Want als er veel geld te ver-
delen is, zullen ook de cowboys weer opduiken om een 
graantje mee te pikken.

Onderwijs en arbeidsmarkt, nog zo’n onderwerp waar 
een lange adem nodig zal zijn. Het tekort aan technische 
vaklieden is pijnlijk groot. Dat oplossen duurt jaren en 
begint bij de beroepsopleidingen, van VMBO tot HBO.  
Het nieuwe kabinet gaat zich inspannen voor arbeids-
marktrelevante beroepsopleidingen in techniek en klein- 
schalig vakonderwijs en het behoud van zo groot mogelijk  
aanbod mbo-opleidingen dichtbij huis. Een mooi streven, 
maar ook hier geldt: waar halen we de mensen (docenten) 

vandaan en hoe krijg je de jeugd naar de techniek?  
De dakenbranche heeft het in dit perspectief relatief 
goed op orde met jaarlijks een degelijke instroom van 
nieuwe mensen, ruim voldoende om de vergrijzing op te 
vangen. Illustratief is het verhaal van Remco de Vries in 
deze editie, die een kantoorbaan inwisselde voor dat van 
dakdekker. Gelijk heeft hij: met deze vooruitzichten is er  
de komende jaren heel veel te doen op onze daken.  
Ik wens de dakenbranche in elk geval alle goeds toe in 
het nieuwe jaar. (Illustratie: Shutterstock)

Tjerk van Duinen

VooruitzichtenTOPPRESTATIES

DAKBEDEKKING I VLOEIBARE WATERDICHTING I ISOLATIE

IKO PUSHING LIMITS
Het verleggen van grenzen, het steeds beter willen doen, het op elkaar afstemmen van 
factoren die bijdragen tot topprestaties is wat topsporters doen.

Dit is met IKO als producent van dakbedekking, vloeibare waterdichting en isolatie heel 
vergelijkbaar. Van ontwerp en productie, toepassingen van de producten, technieken en 
adviezen; alle medewerkers bij IKO zijn er voor u want samen gaan we voor topprestaties.

Meer weten? Kijk op: nl.iko.com  -  iko-insulations.com
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OP DE COVER
Toegang tot daktuin Binck Plaats  
(Foto: Roos Aldershoff Fotografie/ Vorm Bouw)

Aabo Greentech bv www.aabogreentech.nl 

Aabo Trading bv www.aabo.nl

Actiondak www.actiondak.nl

Anjo www.anjo.nl

Bauder bv www.bauder.nl

BDA Opleidingen www.bdaopleidingen.nl

BMI Group www.bmigroup.com

Brouwers Zink www.brouwerszink.nl

Carlisle Construction Materials www.ccm-europe.com

Daksafe www.daksafe.nl

Eurofast www.eurofast.nl

Firestone www.cpe.nl

Hütter Safety www.hutter.nl

IKO nl.iko.com 

Imsorb www.imsorb.nl

Mastum www.mastum.nl

Prefa www.prefa.com

Rockwool www.rockwool.nl

Roof Safety Systems www.rss-roof.com

Roval Aluminium bv www.roval.eu

Soprema www.soprema.nl

SealEco bv www.sealeco.com

Velux www.velux.nl

Wecal www.wecal.nl
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Vroeger was het de plek waar de SDU (Staatdrukkerij) onder meer de 

publicaties voor het Rijk maakte. Nu is het schiereiland op bedrijven- 

terrein De Binckhorst een voorloper van een totale gebiedstransformatie, 

waarmee Den Haag de wijk (een sleutelproject) nieuw leven inblaast 

en een flinke en broodnodige aanvulling doet aan de lokale woning-

voorraad. En dat gaat gepaard met veel groen. 

Binck Eiland, Den Haag
Daktuin als sociale hotspot

Tussen de Utrechtsebaan en de Trekvliet ligt De Binckhorst.  
Deze Haagse stadswijk waar bedrijfsgebouwen nog domi-
neren, staat een omvangrijke gebiedstransformatie te  
wachten. Doel: een levendige woonwijk creëren waar diver- 
siteit, functiemenging en sociale interactie sleutelbegrippen 
zijn. Dat begon enkele jaren terug met de aanpak van de 
voormalige SDU drukkerij plus kantoor, gelegen op een 

landtong tussen de Trekvliet en de Binckhorstlaan ter hoogte  
van de Maanweg. De landtong heet nu Binck Eiland, waarop  
het SDU-kantoor inmiddels getransformeerd is tot wooncom-
plex met de naam De Binck. De bedrijfshal is na demontage 
verplaatst naar Barneveld om als transportmuseum een 
tweede leven te beginnen. 

Op de plek van de hal is in 2021 het volgende deelproject 
van Binck Eiland, genaamd Binck Plaats gerealiseerd, met 
46 herenhuizen gebouwd in een U-vorm die tegen De Binck 
rust. Binnen de U-vorm ligt een parkeergarage waarvan het  

dak de binnentuin is geworden voor alle bewoners van 
Binck Eiland. Op de kop van het eiland is de bouw onderweg 
van Binck Kade, 113 appartementen in een hoge en een 
lage toren met in de plint van de hoge toren een horeca- 
ruimte. Groen speelt een grote rol op Binck Eiland. Dat past 
in de Haagse doelstellingen om zoveel mogelijk daken in 
de Hofstad te verduurzamen met groen en zonnepanelen. 

De grote binnentuin (6.500 m2) op de parkeergarage van  
Binck Plaats is ontworpen door BoschSlabbers Landschaps-
architecten en geëngineerd en doorgerekend door Binder; 
de uitvoering was in handen van De Enk, moederbedrijf 
van Binder. Hoofdaannemer Vorm Bouw was verantwoor-
delijk voor de bouw van de woningen (Binck Plaats en 
Binck Kade) en de overdekte parkeergarage. Binck Eiland 
is een ontwikkeling van BPD, VORM en Local, voor deze 
ontwikkeling  verenigd in Binck Zuid BV.  BoschSlabbers 
Landschapsarchitecten ontwierp de daktuin als onderdeel 
van het totale inrichtingsplan voor Binck Eiland. “Op Binck 
Eiland komen het rauwe karakter van de Binckhorst en het 
groen van de ecologische zone samen. Het ontwerp van 
de openbare ruimte is een van de verbindende elementen 
in dit gebied”, zegt Maarten Sakkers, projectleider namens 
Local. “Het is de onderlegger waar de gebouwen in landen. 
De daktuin maakt daar een integraal onderdeel van uit 
en is voor alle bewoners van Binck Eiland toegankelijk als 
verblijfsgebied.”

TECHNIEK: DAKCONSTRUCTIE
De daktuin van Binck Eiland is aangelegd op een parkeer-
garage. Projectleider Johan Bravenboer van Vorm Bouw: 
“De hal van de drukkerij stond op een betonnen plaat en 
die is gesloopt, vermalen en verwerkt in een menggranulaat 
met steenpuin. Dat puin is weer verwerkt in de fundering van 
de nieuwe vloer van de parkeergarage en onder gedeelten  
van de daktuin. De gecompartimenteerde garage heeft  
in het midden twee parkeerlagen en daaromheen één.  
Die twee lagen zijn bewerkstelligd met autoliften; de garage  
is daardoor slechts negentig centimeter hoger. Het dak 
steunt op betonnen kolommen en in het midden op prefab  
betonwanden. Op de kolommen liggen 36 cm dikke kanaal-
platen met een druklaag van 7 cm, het middengedeelte 
heeft een breedplaatvloer met een 20 cm dikke druklaag.” 
Deze dakconstructie maakt een zware belasting mogelijk  
die in het midden mag oplopen tot 1600 kg/m2.  
Dit verhoogde middengedeelte is een gemeenschappelijke 
tuin geworden met speelplekken en bomen, waarbij het 
hoogte verschil is benut om een 130 meter lange zitbank 
van te maken, slechts onderbroken door trappetjes. 

TECHNIEK: DAKOPBOUW
Op deze betonnen ondergrond heeft Oranjedak een water- 
dichte laag aangebracht. Direct op het beton is een eerste 
bitumineuze laag gegoten die eventuele lekkages lokaal 
houdt. Een isolatiestrook langs de aansluiting met de  
woningen voorkomt de vorming van koudebruggen. Op de  
gegoten onderlaag is een dakpakket aangelegd met twee 
lagen bitumen. Daarop heeft De Enk de basis gelegd voor 

JHet Dak van het  aar 2022

Binck Plaats: 46 woningen in een U-vorm die tegen De Binck aan 

ligt en een grote daktuin in het midden. (Foto: Roos Aldershoff)

Een plek voor de hele buurt. Op de achtergrond de in aanbouw 

zijnde torens van Binck Kade. (Foto: Roos Aldershoff)

In het gezamenlijke gedeelte beschikken de bewoners over moes-

tuintjes (rechts van de bestrating), zitgelegenheden en ligweides 

die toegankelijk zijn via trappetjes. (Foto: Roos Aldershoff) 
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de groene daktuin: wortelwerend doek, drainplaten, een 
laagje lava, weer doek en vervolgens substraat en breker-
zand. “De opbouw verschilt naar gelang het gebruik”, legt 
uitvoerder Maarten Degen van De Enk uit. “Alle woningen 
hebben privétuinen waarvoor we een basis hebben aan-
gelegd met 4 à 5 waterbuffering (FKD40 van Optigrün) en 
daarop substraat en zand. In het gezamenlijke deel zijn 
moestuintjes aangelegd van bakken met een iets dikkere 
laag substraat. Het hogere middengebied is uitgewerkt  
met ligweides en terpen met bomen. Hieronder ligt een 
drainageplaat die minimaal zes centimeter water buffert.” 

De daken van alle herenhuizen, maar ook van de hoog-
bouw De Binck wateren af op de daktuin. De bestrating 
voor de looppaden bestaat uit standaard tegels in meer-
dere tinten en maten, afgezoomd met betonbanden en 
molgoten. Voor de ontsluiting van de parkeergarage  vanuit 
de daktuin is een kas gebouwd van aluminium en glas. 

DUURZAAMHEID
De daktuin van Binck Eiland kan in meerdere opzichten als 
duurzaam worden bestempeld. Zo maakt de opgetilde tuin 
deel uit van de duurzame leefomgeving die de ontwikke-

laars en ontwerpers met Binck Eiland voor ogen hadden. 
Becijferd is dat de hoeveelheid groen elf keer groter is dan 
in de oude SDU-situatie. Door in het hele gebied planten, 
kruiden, hagen en bomen te kiezen die bestand zijn tegen 
extreme weersomstandigheden, is het ook bestendig groen 
waar biodiversiteit meer kans heeft zich te ontwikkelen.  
Bij de daktuin van Binck Plaats speelt (regen)water een  
belangrijke rol. De daken van alle woningen rondom  
wateren af op het parkeerdek waar het wordt gebufferd.  
De particuliere tuinen hebben schuttingen die deels zijn in-
gevuld met Rainwinners, slimme reservoirs die de bewoners 
kunnen gebruiken voor het bewateren van de tuinen.  
Ten slotte is duurzaam gebruik gemaakt van de oude 
SDU-hal: enerzijds voor het bouwen van een museum in 
Barneveld, anderzijds voor hergebruik van de halvloer in  
de vorm van menggranulaat.

ESTHETIEK 
Met een ‘samenhang in materialisering en uitgekiende 
maatvoering’ hebben de ontwerpers van BoschSlabbers  
de buitenruimten tot een verbindend element  gemaakt 
van Binck Eiland. Dat is nu al onmiskenbaar te zien aan  
de rust die de inrichting van het dak uitstraalt en die straks 
ongetwijfeld voor het hele gebied zal zijn te ervaren.  
Gekozen is voor lichte tinten verharding en grit en lichte  
betimmering voor de 30 meter lange tuinbank, planten-
bakken en schuttingen in de privétuinen. Maarten Deven: 
“Om ook de regie te houden in deze privétuinen – relatief 
het grootste oppervlak van de daktuin – kregen de bewoners 
een boekwerkje met een keuzemenu voor klinkers, tegels, 
gazon en beplanting. De tuinafscheiding door beukhagen 
en de regentonwand zijn standaard. Aangezien wij het  
eerste jaar ook het onderhoud doen van het gemeen-
schappelijke deel, kunnen we de ontwikkeling van deze 
mooie daktuin goed blijven volgen. 

SAMENWERKING
De daktuin is vanaf het prille begin het resultaat van samen 
optrekken. In feite is dat het moment dat BPD, Vorm en Local, 
de drie ontwikkelaars die actief zijn op Binck Eiland, besluiten 
het groenplan als onderlegger te maken van de gebouwen 
en hiervoor één partij (BoschSlabbers) in te schakelen. 

Daarmee kon ook de sociale interactie, die een grote rol 
speelt bij de revitalisatie van de Binckhorst, gestalte krijgen. 
Rondom de gebouwen en langs het water zijn allerlei  
zit- en speelplekken te vinden (of bij Binck Kade: gepland) 
en de daktuin is voor alle eilandbewoners toegankelijk.  
Om de zware belastbaarheid van de binnentuin af te kaar-
ten, zijn de plannen in de ontwerpfase tussen constructeur, 
architect en BoschSlabbers doorgesproken en doorgere-
kend. Laatstgenoemde heeft weer intensief samengewerkt 
met De Enk voor de uitwerking van het ontwerp. De Enk en 
Oranjedak hebben in de uitvoeringsfase de waterdichting 
gekeurd en overgedragen. In de beheerfase heeft De Enk 
volgens Degen uitstekend contact met de actieve vereni-
ging van Eigenaren. “Een voorzien percentage beukjes uit 
de hagen is uitgevallen en inmiddels vervangen.” 

VEILIGHEID
Tijdens de aanleg van de daktuin was sprake van een zeer 
veilige werkplek. Alleen de toegang van de parkeergarage 
was voorafgaand aan de bouw van de kas afgeschermd 
met een tijdelijke veiligheidsvoorziening. In de gebruiksfase 
is de daktuin een ideale speelplek voor kleine kinderen, 
met sociale controle, lees: toezicht, van de bewoners.  
Oudere kinderen kunnen op straat veilig spelen. ■

JHet Dak van het  aar 2022

BINCK PLAATS: 46 HERENHUIZEN MET EEN PARKEER-
GARAGE EN SEMIOPENBARE DAKTUIN (6.500 M2)
• OPDRACHTGEVER: BINCK ZUID BV
• ONTWERP: KLUNDER ARCHITECTEN
• ONTWERP BUITENRUIMTE EN DAKTUIN: BOSCHSLABBERS
• UITVOERING: VORM BOUW
• DAKDEKKER: ORANJEDAK
• AANLEG DAKTUIN: DE ENK
• DRAINAGEPLATEN: OPTIGRÜN BENELUX

ANDERE ONDERDELEN VAN BINCK EILAND:
•  DE BINCK: 73 APPARTEMENTEN  (LOCAL/KRAAIJVANGER 

ARCHITECTS/VORM TRANSFORMATIE RENOVATIE)
•  BINCK KADE: 113 APPARTEMENTEN  

(BPD/KLUNDER ARCHITECTEN/VORM BOUW)

Doorsnede waarin parkeergarage zichtbaar is (toen nog met kolommen i.p.v wanden in het verhoogde deel). (Illustratie: BoschSlabbers)

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Twee bouwfasen: onder tijdens de  

aanleg van de waterdichte laag,  

boven bij de start van de tuinaanleg.
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PREFALZ - BUIGZAAM EN ELEGANT
VOOR EINDELOZE DESIGNMOGELIJKHEDEN

Product: PREFA Prefalz
Kleur: P.10 lichtgrijs

Locatie: Nederland
Architect:  Paul Architectuur, Houten

Uitvoerder: A.C. Brouwer Koper- & Zinkwerken, Schoonrewoerd
Frank Van Echtelt, Werkhoven

HENK SMIENK
Commercieel Technicus

T +31 653 85 53 20
E Henk.Smienk@prefa.com

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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VAN RECRUITER TOT DAKDEKKER

In de gehele bouwsector is het een uitdaging om aan voldoende  

personeel te komen. Gelukkig zijn er nog altijd mensen die kiezen  

voor een baan in de bouw,  

als schoolverlater of zij-instromer  

na een ander beroep. Recruiter  

Remco de Vries (31) besloot  

dakdekker te worden. “De post op  

LinkedIn waarin ik dat bekend  

maakte, werd 80.000 keer gelezen.”

“ Vandaag leer  
ik branden”

In de gesprekken vroeg ik wat het werk echt inhoudt,  
hoe een dag eruitziet, wat je als beginner in het vak con-
creet doet. Mijn conclusie was: dit wil ik!”

Hij koos voor een baan bij Van Hoek Dakbedekkingen BV  
in Heeze, gespecialiseerd in bitumineuze en kunststof 
dakbedekkingen voor multifunctionele daken. “Daar voelde 
het meteen goed. Van Hoek doet vooral woonhuizen en 
niet zozeer grote daken. Daken van bijvoorbeeld 2.000 m² 
van distributiecentra betekenen in de praktijk dat je vooral 
bezig bent met het uitrollen van de rollen. Bij kleinere daken 
zijn je taken afwisselender. Al vanaf de eerste week mag  
ik uitmeten, snijden, inlijmen en trimzetten. En vandaag  
leer ik branden! Al die verschillende taken maken het werk 
heel boeiend. Bovendien zijn we steeds op een andere  
plek in plaats van dat we drie maanden aan één groot 
dak werken.”

Nolanda Klunder

Na een carrière in sales – bij Mediamarkt, Phone House  
en Max ICT – stapte Remco de Vries over naar recruitment. 
“Ik was niet gelukkig in sales, ik miste voortdurend iets.  
Ik hoopte dat recruiter worden de oplossing was. Ik ging 
werken bij Huxley, het Real Madrid van het recruitment.  
Een baan om trots op te zijn dus, maar ik bleef ongelukkig 
in mijn werk en kwam nog steeds elke dag opgebrand 
thuis.” Een zoektocht volgde. “Ik heb altijd geroepen: als ik  
weer zestien zou zijn, zou ik kiezen voor een baan in de 
bouw. Daar moest ik nu aan denken. Zou het nog kunnen 
als dertiger? En wat dan? Er zijn in de bouw natuurlijk veel 
verschillende beroepen. De meeste daarvan spraken me 
niet aan. Ik ben niet erg handig en heb mijn ruimtelijke 
inzicht nooit goed hoeven ontwikkelen. Dus als je een aan-
bouw wilt, ben ik niet degene die hem voor je komt aan-
brengen. Maar het dak erop, dat is een heel ander verhaal. 
Ik ging praten met dakdekkers in mijn omgeving en kreeg 
het idee dat dit het wel eens zou kunnen zijn.”

TWAALF DAKDEKKERSBEDRIJVEN
De Vries: “Op een avond heb ik mijn cv aan twaalf dakdek-
kersbedrijven rondom Eindhoven gestuurd. De volgende 
ochtend werd ik door alle twaalf opgebeld dat ik kon komen 
kennismaken. Die avond zat ik al bij het eerste bedrijf.  

dakdekkers in de cao. Ik heb een gezin met drie kinderen  
en een particulier huurhuis, dus financieel een stap terug-
doen was wel iets om goed over na te denken. Als je mensen 
wilt overhalen om in de bouw te gaan werken, zal je de 
beroepen ook financieel aantrekkelijk moeten maken.  
De huidige salarissen staan in geen verhouding tot het 
werk. Dakdekkers staan zich letterlijk in het zweet te werken. 
In onze maatschappij ligt te veel nadruk op hoge oplei-
dingen. Voor hoogopgeleid werk krijg je respect en een 
dik salaris. De overstap van zulk werk naar fysiek werk in de 
bouw is daarom niet voor de hand liggend. 

RTL Z
De post op LinkedIn waarin ik mijn netwerk liet weten voor-
taan geen recruiter meer te zijn maar dakdekker, werd 
massaal gedeeld en 80.000 keer gelezen. Ik werd gebeld 
door RTL Z Nieuws en het UWV voor een interview. Ik kreeg 
ook meteen berichten van mensen met een foto van hun 
dak: kan jij dit komen maken? Ik heb teruggeschreven dat 
ze me over een jaar nog eens moeten vragen. Het geeft wel  
aan hoe bijzonder mensen het vinden dat ik deze overstap  
maak. Ik hoop andere mensen te inspireren. Maar als 
gezegd: de overstap zou voor veel mensen makkelijker 
zijn als er een beter salaris tegenover zou staan. Als we zo 
doorgaan, hebben we over vijftien jaar een land vol hoog-
opgeleiden die niemand kunnen vinden om hun huis te 
verbouwen. Het is toch raar dat bijvoorbeeld een advocaat 
zo veel meer verdient dan een dakdekker? De meeste 
dakdekkers hebben nooit een advocaat nodig, terwijl elke 
advocaat een dakdekker nodig heeft.” ■

“ In onze maatschappij  
ligt te veel nadruk op  
hoge opleidingen.”

Voormalig recruter Remco de Vries: “De kou deert me niet.  

Daar merk je na een paar minuten al niets meer van.”

“ Al vanaf de eerste week mag ik  

uitmeten, snijden, inlijmen en trimzetten.”

MAN MET BRANDER EN ROL
“Ik vind het werk ontzettend leuk, maar ook heel vermoei-
end”, vertelt De Vries na de eerste drie weken in de daken-
branche. “Ik heb jarenlang een zittend beroep gehad,  
dus ik moet wennen aan het sjouwen met rollen van 25 kilo. 
Ook het snijden kost meer kracht dan je misschien zou 
denken. De kou deert me niet. Daar merk je na een paar 
minuten al niets meer van, binnen tien minuten sta je te 
zweten door het harde werk. Het is heerlijk om de hele dag 
buiten te zijn en om fysiek bezig te zijn. De dag vliegt voor-
bij. Als ik thuiskom, ben ik doodmoe, van het harde werken 
en van alles wat ik nu leer. Maar het is heel anders moe 
dan vroeger. Ik zit vol positieve energie en vol verhalen over 
wat ik allemaal heb gedaan die dag. Ik heb nog energie 
voor de kinderen en doe voor het avondeten nog een  
spelletje met ze. Dat was bij mijn vorige baan wel anders. 
Als ik ’s ochtends om kwart voor vijf wakker word, denk ik: 
Yes, ik mag weer! Tijdens het werken wordt er gefloten  
en meegezongen met de radio. Zo’n gezellige werkplek 
gun je iedereen.”

Vanaf 1 februari gaat De Vries een opleiding volgen bij 
Tectum. “Van mijn collega’s leer ik heel veel, maar ik wil die 
opleiding toch graag volgen. Er komt meer kijken bij het 
werk dan ik van tevoren dacht. Net als de meeste mensen 
had ik geen idee wat die man met de brander en de rol 
op het dak allemaal doet om het dak waterdicht te maken. 
Voor nu focus ik op bitumen, misschien volgen later andere 
materialen. Eerst maar eens heel goed worden in één ding.”

SALARIS
“Ik ben heel blij met mijn overstap, maar de keus was niet 
makkelijk. Ik schrok eerlijk gezegd van de salarissen voor 

“Ik heb jarenlang een zittend beroep gehad, dus ik moet  

wennen aan het sjouwen met rollen van 25 kilo.”



Werkvoorbereider
Functieomschrijving
Als werkvoorbereider ben jij een onmisbare schakel in de 
uitvoering van onze dakprojecten. Je bent een Pietje precies, 
je kunt als geen ander offertes lezen, tekenwerk is voor jou 
als ademhalen, je maakt een sport van kostenbewaking 
van een project en jouw enthousiaste persoonlijkheid is een 
aanvulling op ons gemotiveerde team. 

Wat vragen wij van je?
Je hebt een bij de functie passende opleiding afgerond. Je 
hebt enkele ervaring als werkvoor bereider en je hebt ervaring 
met relevante systemen en calculatiesoftware. Daarnaast kun 
je zowel zelfstandig als binnen een team prima uit de voeten, 
je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift en je 
bent in bezit van rijbewijs B.

MASTUM bv is een van de toonaangevende dakbedekkingsbedrijven van Nederland met locaties in 
Waddinx veen en Utrecht/De Meern. Onder het motto Samen Sterk op Daken pakken we alle soorten platte 
daken aan. Voor nieuwbouw- en voor renovatieprojecten in zowel de woningbouw- als de utiliteit sector. 
Kwaliteit is ons vertrekpunt in alles wat we doen. En om die kwaliteit te garanderen zijn we op zoek naar 
Uitvoerders en naar Werk voorbereiders. Heb jij, net als wij, de instelling dat het vooral om ‘beter’ gaat en niet 
om ‘meer’, dan gaan we graag met jou in gesprek!

Uitvoerder
Functieomschrijving
Als uitvoerder ben jij de spin in het web voor onze dakprojecten. 
Je stuurt aan en je zorgt ervoor dat onze hoge kwaliteitsnormen 
straks ook op jouw project te zien zijn. Daarnaast ben je verant-
woordelijk voor veiligheid en je ondersteunt en stimuleert 
jouw collega’s op het dak daar waar nodig is.

Wat vragen wij van je?
Als uitvoerder met het liefst enkele jaren ervaring op het 
dak heb je een afgeronde MBO-opleiding, je bent in het 
bezit van een VCA en je hebt rijbewijs B. Je kunt heel goed 
zelfstandig werken. Daarnaast ben je een echte teamspeler. 

Solliciteren op een van deze functies? 

Heb je vragen over deze functie of wil je meer weten 
over ons bedrijf? Kijk op www.mastum.nl of stuur direct 
je sollicitatie met een overzicht van je opleidingen en werk-
ervaring naar mevrouw e.dewaardt@mastum.nl.
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Paul Verkaik, directeur BDA Dak- en Gevelopleidingen

Het bijzondere van deze ontwikkeling is dat de andere  
functies op het dak niet alleen dienend zijn voor het  
gebouw zelf, maar dat deze ook steeds vaker onderdeel 
zijn van de oplossingen voor (klimaat)problemen op  
straat-, wijk- en stadsniveau. Deze problemen richten zich 
met name op wateroverlast bij extreme regenbuien, droog-
te, hittestress, beschikbaarheid van water bij langdurige 
warme periodes en gebrek aan biodiversiteit en leefruimte 
in de verdichte binnensteden.

De vraagstelling van opdrachtgevers zoals overheden en 
woningcorporaties t.a.v. de inzet van daken gaat tegen-
woordig dus vaak veel verder dan alleen gericht op dit 
bouwdeel zelf. En dat vraagt andere competenties van de 

dakadviseurs. Er wordt van hen verwacht, dat ze meedenken 
in de wateropgave van wijken en steden, dat ze meetbaar 
kunnen maken wat de ecologische winst is van duurzame 
daktoepassingen en dat ze kunnen voorrekenen wat de 
investeringskosten zijn, niet alleen bij aanleg maar ook in 
de gebruiksfase van het gebouw (Total Cost of Ownership).
BDA Opleidingen zal in het trainingsprogramma van 2022 
naast het bekende cursusprogramma hier gerichte trainin-
gen voor gaan ontwikkelen, zoals een 7-daagse opleiding 
tot Dakadviseur Duurzame Daken en specialistische kortere 
cursussen gericht op montage en demontage van zonne-
panelen en het ontwerp en uitvoering van waterbergende 
daken.

Daarnaast zal volgend jaar stapsgewijs de Wet Kwaliteits-
borging worden ingevoerd, ook hier zal een programma 
van kortere workshops voor worden georganiseerd.  
Kortom, ook in 2022 zijn er voldoende ontwikkelingen die 
om verbreding en verdieping van kennis vragen. ■

In het afgelopen jaar (en de jaren daarvoor) zagen we een sterke toe- 

name in het multifunctioneel gebruik van daken. Bijzondere projecten 

als het Depot Boijmans van Beuningen, De Groene Kaap in Rotterdam 

en The Valley in Amsterdam zijn daar mooie voorbeelden van en tonen 

aan dat het enkele sedumlaagje plaats maakt voor daktuinen gecom-

bineerd met andere functies. De verwachting is dat de groei van multi-

functioneel dakgebruik de komende jaren alleen maar zal versnellen, 

omdat onze daken steeds vaker onderdeel zijn van de plannen om 

steden klimaatbestendig te maken.

Verdieping van kennis, 
nieuwe competenties

CURSUSKALENDER 
1E KWARTAAL 2022

www.bdaopleidingen.eu

BDA Dak- en Gevelopleidingen

Avelingen West 33

4200 AV Gorinchem

Postbus 818

E. info@bdaopleidingen.nl

T. 085 48 71 910

F. 0183 630 630

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

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

Januari

12.01 Dakcursus Platte Daken VOL!

13.01 Veilig werken op hoogte Groenkeur 1 dag

17.01 Ontwerp van Zonnestroomsystemen 3 dagen 

17.01 Installeren van zonnestroomsystemen + meterkast 3 dagen

20.01 Bouwkundige montage van zonne-energiesystemen  2 dagen

24.01 Cursus Medewerker Daktuin en Gevelgroen Onderhoud 1 dag

25.01 Veilig werken op hoogte Groenkeur 1 dag

27.01 PV-installaties aansluiten op de meterkast  1 dag

Februari

01.02 Cursus Medewerker Daktuin en Gevelgroen Aanleg 1 dag

04.02 Scope-12 opleiding 4 dagen 

08.02 Veilig werken op hoogte Groenkeur 1 dag

09.02 Installeren van zonnestroomsystemen + meterkast 3 dagen

14.02 Dakcursus Platte Daken (extra cursus) 7 dagen 

17.02 Demonteren en monteren van zonnepanelen voor dakdekkers 2 dagen

24.02 PV-installaties aansluiten op de meterkast 1 dag

Maart

02.03 Installeren van zonnestroomsystemen + meterkast 3 dagen 

09.03 Veilig werken op hoogte 1 dag

10.03 Cursus Multifunctionele Daken 1 dag

21.03 Ontwerp van Zonnestroomsystemen 3 dagen

22.03 Uitvoeren van een dak-RI&E 2 dagen

23.03 Cursus Daken voor administratief personeel 1 dag

30.03 Cursus Onderhoud en beheer van pannendaken 1 dag

2022

Aanleg retentiedak.

Retentie-solardak in opbouw.
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Gevaren leer je kennen door goed te luisteren naar anderen. 
Anderen hebben mogelijk leergeld betaald en daar kan je 
van profiteren. De meest doeltreffende manier om gevaren 
te herkennen is er zelf tegen aan te lopen. Niet voor niets 
wordt gezegd; je leert het meest van je eigen fouten.  
Voor gevaren ga je een oplossing verzinnen. Je denkt na 
over de effectiviteit van oplossingen en als die oplossing 
niet effectief blijkt, ga je verder zoeken. Je geeft niet op tot 
je tevreden bent over de nieuw ontstane situatie. Dan pas 
ga je met vertrouwen de toekomst tegemoet.

De gevaren waar ik het eerst aan denk zijn degene die het 
voorbestaan van het bedrijf bedreigen. Vaak liggen die op 
het financiële vlak. Een verkeerde calculatie van de beno-
digde tijd levert direct een verlies op. Dat verlies moet je 
dan maar weer zien goed te maken. Vaak gaat dit ten koste 
van het product. Samen hebben werkgever, opdrachtgever 
en werknemers belang bij een goed lopend bedrijf.  
Of je nu kijkt naar economische facetten of kwaliteitsfacetten,  
als het niet goed gaat heeft dat gevolgen. Om die reden 
wordt er regelmatig de behaalde resultaten gemeten.  
De opdrachtgever kijkt hierbij naar kwaliteit, de ondernemer 
naar de voortgang en de werknemer ervaart werkplezier 
en is positief gemotiveerd. Telkens vergelijken we wat we 
waarnemen met wat we uit eigen ervaring hebben opge-
daan en geleerd hebben door naar anderen te luisteren. 
Als we niet tevreden zijn sturen we bij.

Als we kijken naar veilig en gezond werken dan is het niet 
anders. Je leert ongevallen voorkomen met behulp van 
eigen ervaringen en wat je van anderen hebt gehoord en 
geleerd. Zowel de werkgever als de werknemer, maar ook 

de opdrachtgever doen dagelijks ervaring op en leren bij. 
Die ervaringen zijn meteen toepasbaar. Bij veilig en gezond 
werken is alles gericht op het zo vlekkeloos mogelijk laten 
verlopen van het proces. Het gaat om het voorkomen van  
ongevallen en uitval van werknemers door ziekte. De basale 
maatregelen die passen bij het voorkomen van ongevallen 
of uitval door ziekte hebben we vastgelegd in de Arbeids-
omstandighedenwet en in de Arbocatalogus. Je zou dat 
vastgelegde ervaring kunnen noemen. Om te weten welke 
maatregelen je het best kunt toepassen moet je weten wat 
er in het bedrijf omgaat. 

Op het terrein van V&G is er geen opdrachtgever die je 
aanspreekt op manco’s. Er zijn wel signalerende middelen, 
maar die worden vaak gezien als onnodig in de dagelijkse 
gang van zaken. Als je niets doet om V&G te bewaken,  
kom je te laat achter de problemen. Gelukkig is er een 
methode om zonder procesverstoringen te weten te komen 
waar het mis kan gaan en welke maatregelen handig zijn 
om te nemen. Die methode heet ‘Risico-Inventarisatie en 
Evaluatie’, kortweg RI&E. Met een RI&E speur je naar gevaren, 
afbreukrisico’s voor het bedrijf op het terrein van V&G.  
De meeste branche-RI&E’s geven ook handige maatregelen 
mee. Zonder te weten welke gevaren er zijn kun je geen 
maatregelen nemen. De RI&E is niet alleen een wettelijk 
verplichting maar ook een onmisbaar instrument waarmee 
de onderneming gebruik kan maken van de lessen die 
elders zijn opgedaan. De boodschap is helder: weet wat de 
gevaren zijn en weet wat je kunt doen om het bedrijf veilig 
en gezond te houden. ■

Weten wat de gevaren zijn die je tegen  

kunt komen is voor iedereen belangrijk.  

Door die in te schatten en adequate  

maatregelen te nemen, regel je jouw leven.  

Als ondernemer, maar ook als medewerker of  

opdrachtgever, realiseer je je dat het heel belangrijk is om te weten wat 

er in het bedrijf, waar je werkt of een opdracht aan verleent, omgaat. 

Je moet de gevaren kennen en kunnen plaatsen in ernst en omvang.

Weten

Adri F
rijt

er
s

... 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! 
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RECYCLING

Producent Kingspan Unidek, waste-to-product organisatie Renewi 

en recycler PSLoop onderzoeken momenteel de mogelijkheden om 

verontreinigd EPS van platte daken een tweede leven te geven. De 

EPS-isolatie is, als het vrijkomt bij sloopwerkzaamheden, veelal ver-

mengd met bitumen en wordt nu vooralsnog verbrand, terwijl de af-

zonderlijke materialen uitstekend recyclebaar zijn. De eerste resultaten 

van de pilot-onderzoeken zijn veelbelovend.

Pilot met scheiding van EPS   en bitumen veelbelovend
Het streven van de drie betrokken partijen is om EPS voor 
100 procent te recyclen en terug te brengen in het produc-
tieproces als secundaire grondstof. EPS is geëxpandeerd 
polystyreen en wordt in de volksmond ook wel piepschuim 
genoemd. De EPS isolatieplaten komen vrij bij sloop en 
renovaties van gebouwen. Door het verwerkingsproces te 
optimaliseren, is het mogelijk om fossiele grondstofbronnen 
te verminderen en bij te dragen aan circulair bouwen.  
De partijen doen dit vanuit hun missie en visie om te streven 
naar maximale duurzaamheid en circulariteit. Het totaal aan 
EPS in Nederland voorkomend uit sloopwerkzaamheden 
komt momenteel neer op ongeveer 6.500 ton per jaar en 
zal steeds in de toekomst verder toenemen. Een derde 
hiervan komt al nagenoeg schoon vrij en kan direct door 
PSLoop worden gerecycled. EPS met bitumen vormt echter 
een uitdaging en dankzij de samenwerking krijgt ook deze 
afgedankte materiaalstroom een tweede leven.

SCHEIDING OP SORTEERLIJNEN
EPS wordt in de praktijk veelal toegepast op platte daken. 
Om de daken waterdicht en weersbestendig te maken wor-
den de EPS en bitumen met elkaar verkleefd, waardoor het 
vaak niet direct geschikt is voor recycling. “Om met PSLoop 
volume te kunnen maken, is recycling van dit materiaal dus 
zeer interessant”, zegt Alix Reichenecker, Circular Economy 
Manager bij PSLoop. Renewi, Kingspan Unidek en PSLoop 
zijn een pilot gestart om te onderzoeken hoe het materiaal 
geschikt gemaakt kan worden voor recycling. De eerste 
stap hierin is scheiding aan de bron: het op de bouwplaats 
al zo veel mogelijk scheiden van bitumen en EPS.  

Renewi heeft dit materiaal vervolgens op haar locatie in 
Nieuwegein verwerkt op de bestaande sorteerlijnen.  
Vervolgens heeft Fraunhofer IVV Institut een analyse uit-
gevoerd op de drie vrijgekomen fracties met het oog op  
directe inzetbaarheid in het proces van PSLoop. Hieruit bleek 
dat alvast een fractie voldoet aan de juiste specificaties. 

TWEEDE TEST GESTART
Omdat de andere twee fracties nog niet voldeden, heeft 
Kingspan Unidek materiaal voor een tweede test aange-
leverd bij Renewi. De verwachting is dat de fracties nog 
zuiverder kunnen worden met de verdere optimalisatie van 
de sorteerlijnen. Daarbij wordt er middels juiste instructies 
aan slopers inmiddels ook beter aan de bron gescheiden. 
Op dit moment gaat het bij de pilots om de technische 
haalbaarheid om bitumen en EPS te splitsen om recycling 
van EPS mogelijk te maken. De economische haalbaarheid 
komt in een later stadium aan bod. Daarvoor wordt het 

proces momenteel zo efficiënt en economisch mogelijk 
ingericht.

GRONDSTOFFEN SCHAARSER
De betrokken bedrijven doen deze onderzoeken en pilots 
vanuit hun gedrevenheid om hun milieu-impact te verkleinen.  
“Als toonaangevend waste-to-product bedrijf focust Renewi 
zich op het verkrijgen van waarde uit afval, door innovatieve 
oplossingen te bieden, afvalstromen efficiënt in te zamelen 
en deze te hergebruiken en recyclen tot nieuwe grondstoffen”, 
aldus Bert-Jan Westerik, Commercieel Directeur Nederland 
Renewi. Renewi is continu op zoek naar samenwerking met 
partijen die innovatieve, circulaire producten en diensten 
ontwikkelen. “Dit is hard nodig, want primaire grondstoffen 
worden schaarser. De samenwerking met Kingspan Unidek 
en PSLoop sluit hierop naadloos aan” ■. 

PSLOOP 
PolyStyreneLoop (PSLoop) richt zich op het recyclen van EPS 
(geëxpandeerd polystyreen, vaak ook bekend als piepschuim of 
tempex) uit de sloop. Deze stroom bevat de brandvertrager HBCD 
waardoor hergebruik en mechanisch recycling niet toegestaan 
is. Om de grondstoffen te behouden gebruikt PSLoop fysische 
recycling. Het EPS wordt eerst opgelost en verontreiniging eruit ge-
filterd. In een tweede stap wordt dan het HBCD uit het polystyreen 
gewassen. Aan het einde van het proces behouden wij schoon 
Loop-PS. Het HBCD wordt daar vernietigd en het elementaire 
broom teruggewonnen. De polystyreen en het broom kunnen nu 
weer toegepast worden in nieuwe isolatieproducten in de bouw. 
Hierdoor sluiten wij de keten helemaal en dragen wij bij aan de 
circulaire economie. PSLoop is opgericht als coöperatie met leden 
uit de hele waardeketen van PS-schuim. Samenwerking en kijken 
naar praktische oplossingen staan bij ons centraal. Fraunhofer IVV 
is partner van PSLoop en heeft samen met CreaCycle GmbH het 
CreaSolv® Process ontwikkeld. Fraunhofer is een gerenommeerd 
onderzoeksinstituut in Duitsland en heeft voor dit project de  
analyses uitgevoerd. 

Kingspan Unidek levert materiaal voor de testen aan bij Renewi.

De PolyStyreenLoop-fabriek staat in Terneuzen.
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Dakdekker, het dak lekt!
In deze rubriek geeft Theo Wiekeraad  

zijn mening over de dakenbranche  

en aanverwante onderwerpen.

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

Elke dakdekker kent deze hartenkreet wel. Of die moet 
net begonnen zijn met zijn allereerste werkdag. Als het 
water langs de muren stroomt, is elke hulp in elk geval 
welkom. “Het dak lekt” heeft bij mij ook vele malen door 
de telefoon geklonken. Meer dan eens nam ik de klacht 
vol verbazing aan als het een nieuw dak betrof dat wij 
hadden gelegd. Sterker nog: wij zeiden dat de meeste 
lekkages van een nieuw dak zich in het eerste jaar 
manifesteren. Een slechte naad, matig ingewerkt detail, 
terugloop door een opgedrukte HWA of een slecht 
bouwkundig detail leiden steevast in de eerste maan-
den of na de eerste sneeuwbelasting tot lekkage.  
In het laatste geval bij de invallende dooi.

Bij het verleggen van duizenden vierkante meters dak-
vlak zijn lekkages nooit uit te sluiten. Dakdekken is en blijft 
handwerk, uitgevoerd onder de meest ongeconditio-
neerde omstandigheden in de bouwketen. Maar ook 
dan zijn er lekkages of problemen bij waarvan je bij 
binnenkomst 100% zeker bent dat die niet aan de dak-
dekker zijn toe te schrijven. En toch: dakdekker, het lekt!

Zo hadden wij diverse geballaste Pvc-daken bij een 
nieuwbouwcomplex in Brabant gemaakt. Na een  
herfst met veel regen viel in de winter spontaan een 
metalen chandelier vol met water van het plafond.  
Een woedende aannemer maakte melding van de  
lek kage. Die woede slonk niet toen wij meldden dat na 
de inspectie, het luiken snijden en nadencontrole het 
dak waterdicht was. Toen een maand later de lamp 
weer vol met water stond, waren de rapen pas echt gaar. 
“Iedereen” moest naar de woning komen voor overleg  
en het maken van een plan de campagne. Om een lang 
verhaal kort te houden: de elektricien wist te melden 
dat bij dit project de ingestorte leidingen waren volge-
stort en alleen bij deze woning leidingen over het dak 
liepen. Bouwvocht onder de dampremmer kon hierdoor 
de woning inlopen. Geen lekkage, wel veel problemen 
die gelukkig door ons konden worden opgelost.

Een andere keer werden wij opgeroepen voor een al 
wat ouder dak van een theater in Rotterdam. Er kon  
niet gerepeteerd worden, want die ochtend stroomde 

het water naar binnen. Met spoed werd een ploeg vrij- 
gemaakt en zelf zou ik ook gaan kijken. Binnen zag 
het er niet uit. Er was ‘s nachts veel water naar binnen 
gestroomd bij een dak dat nog nooit voor problemen 
had gezorgd. Samen met het hoofd van de technische 
dienst ben ik naar boven gegaan in afwachting van 
de monteurs. “Kan ik even op het dak kijken?”, vroeg ik 
toen we in het trappenhuis liepen. Toen hij een raam 
open deed, zagen wij een koelkast in de dakbedekking 
steken. Oorzaak gevonden. Probleem snel opgelost.

Triester was de noodkreet van een lekkage tijdens de 
eerste open dag van een nieuw theater in Delft. In de 
zomer hadden we het dak opgeleverd en sindsdien 
had het geen problemen opgeleverd. Maar die zaterdag 
stroomde het water naar binnen alsof de kraan open 
stond. Sneeuw op het gebogen dak, regen in de lucht 
en twee meter boven het laagste punt een gat van een 
steigerpijp op vijf centimeter boven de kim. Pech voor 
het theater dat het juist op die dag moest opspelen. 
Maar ja, niemand had deze schade gemeld terwijl 
iemand het waarschijnlijk heeft zien ontstaan. 

En zo zijn er talloos veel meer meldingen van daklekka-
ges op te noemen, zoals een magnum fles champagne 
die na oud en nieuw recht in het net gerenoveerde dak 
van een multinational in Rotterdam-Centrum stond.  
Ook niet de schuld van de dakdekker. Maar we staan 
wel weer klaar om het op te lossen. Ook in 2022!

Theo Wiekeraad
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AAN TAFEL MET… PETER VAN HOUTUM

“ Bij vitaliteitsmanagement  
moet je aan alle  
touwtjes trekken”

Dat ik ook op het dak heb gestaan, is een ervaring waar 
ik nu nog profijt van heb. Ik weet hoe de praktijk is, ik weet 
wat de werknemers meemaken. Hun leefwereld (of beter: 
‘werkwereld’) is ook de mijne geweest. Ik heb mijn werk  
op het dak en nu op kantoor altijd heel leuk gevonden. 
Ik werk hier nu bijna 38 jaar, dat zegt wel wat. Ik ga nog 
steeds elke dag met plezier naar mijn werk. Daarin ben ik  
niet de enige: bij dit bedrijf gaan maar weinig mensen 
weg. De meesten blijven, net als ik.”

DRIVE OM TE DELEN
“Voor mijn opleiding tot controller, vijftien à twintig jaar  
geleden, moest ik artikelen schrijven”, vertelt Van Houtum. 
“Mijn eerste artikel ging over veiligheid, het heette: ‘VCA, een 
lust of een last?’ Ik benaderde Roofs of het daarin gepubli-
ceerd kon worden. Dat gebeurde. Ik bleef geïnteresseerd 
in veiligheid: de regels, de normen, de praktijk. Vooral de 
vraag waarom mensen zich niet aan veiligheidsvoorschriften 
houden, hield me bezig. Mede daarom volgde ik een op-
leiding over vitaliteit. Op basis van mijn ervaringen schreef 
ik in 2012 het boek Veilig werken op daken: Ben met je VAK 
bezig, waarbij VAK staat voor Veiligheid, Afspraken nakomen 
en Kwaliteit. Ik schrijf graag. Ik ben financieel opgeleid, 
maar heb daarnaast de drive om kennis over vitaliteit te 
delen. Ik laat in mijn columns zien: zo doen we het bij ons. 
Misschien kunnen we een ander inspireren.”

MEER DAN APPELS
“Bij vitaliteit draait het om de vraag: hoe zorg je ervoor  
dat je vitaal en fit blijft? Hoe krijg je bevlogen mensen? 
Want bevlogen mensen zijn gezonder en gelukkiger  
in hun werk en gaan door het vuur. Hoe meer van zulke 
mensen in een team, hoe prettiger iedereen werkt.  
Zo krijg je een leuk bedrijf. De vraag is dus: aan welke  

Nolanda Klunder

Sinds de herfst van 2017 schrijft Peter van Houtum elke 
maand in Roofs over vitaliteit. In dit nummer staat column 
nummer 52 van zijn hand. Dat maakt nieuwsgierig naar  
de man achter de columns: wie is Peter van Houtum?

BEGONNEN OP HET DAK
Peter van Houtum is in het dagelijks leven een van de  
vier directeuren van dakdekkers- en loodgietersbedrijf  
Gebr. Janssen BV te Beugen. Dat bedrijf bestaat sinds 1886 
en heeft sinds 2011 het predictaat Hofleverancier. “Daar zijn  
we trots op, het is voor een bedrijf net zoiets als een lintje 
voor een persoon”, zegt Van Houtum. Hij werkt sinds 1984 bij 
het bedrijf. “Direct na de havo ging ik bij de Gebr. Janssen 
aan de slag. Mijn vader werkte daar”, vertelt hij. “Ik begon op  
het dak. Ik werkte op platte daken met bitumen (kunststof 
bestond nog niet) en op hellende daken met dakpannen 
en leisteen. Ik vond het werk keileuk. Natuurlijk sta je buiten 
in weer en wind. Het is niet altijd zonnig met een tempera-
tuur van 18 graden. Maar je bent bezig met je handen, je 
bent steeds op een andere plek, elke dag is anders en je 
bent altijd met collega’s, dat alles maakte dat ik het graag 
deed.” Zijn ambities reikten echter verder. “Ik ben jarenlang 
in de avonduren gaan bijleren. Ik deed opleidingen op  
het gebied van boekhouding, financiën en controlling.  
Toen ik in 1984 begon, werkten er vijftien à twintig mensen 
hier, nu zijn dat er ongeveer 175. Het bedrijf groeide en ik 
ging mee in de groei. Na de boekhoudkundige opleidingen 
ging ik verder met opleidingen voor vitaliteitsmanagement 
en maatschappelijk verantwoord ondernemen, want het 
bedrijf ontwikkelde zich en de tijden veranderden.” 
Van Houtum is financieel directeur en heeft ook P&O in zijn 
portefeuille. “Ik ben van werknemer directielid geworden. 

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.

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

touwtjes moet je trekken om dat te bereiken? Men denkt 
te snel dat vitaliteit een kwestie is van appels in de kantine. 
Nee, het onderwerp is veel complexer. Er zijn veel touwtjes: 
dikke en dunne touwtjes, lange en korte touwtjes, sommige  
touwtjes trekken aan andere touwtjes, en álle touwtjes 
doen mee. In mijn stukjes zeg ik altijd: veel kleine stapjes 
maken samen één grote stap.”

In bijna veertig jaar in de branche heeft Van Houtum veel 
zien veranderen. Er is meer aandacht gekomen voor veilig 
werken. “Vroeger waren er weinig veiligheidsvoorzieningen, 
veiligheid ging veel meer met improvisatie. Vroeger werd  

je voor gek versleten als je oorkappen droeg, nu werkt  
men niet meer zonder. Vroeger waren er wel leuningen, 
maar plaatste men ze vaak niet. Nu gaat men niet aan het  
werk zonder leuningen. Nieuwe gewoontes zijn erin gesleten. 
In elk opzicht is er meer aandacht voor preventie. Vroeger 
ging men naar de bedrijfsarts als men ziek was, nu gaat 
het erom om te voorkómen dat werknemers ziek worden. 
Daarvoor hebben wij bijvoorbeeld een lifestylecoach.”

Van Houtum schrijft in zijn columns over uiteenlopende 
aspecten van vitaliteit: lunchwandelen, stoppen met roken, 
goed schoeisel, budgetcoaching, griepprik, vertrouwens-
personen, fysiotherapie, inrichting van de kantoorwerkplek-
ken, medezeggenschapsraad… Is inmiddels bijna alles 
aan de orde gekomen? “Nee”, zegt Van Houtum stellig.  
“Ik heb voor mezelf een lijst gemaakt van welke onderwerpen  
nog aan bod moeten komen. Ik heb nu vijftig stukjes 
geschreven en er komen er nog vijfentwintig bij. Ik heb nog 
stof voor heel 2022 en 2023. Als je alle stukjes dan leest, dan 
heb je alle touwtjes die samen tot vitaliteit leiden. Je kunt 
niet zeggen dat het ene belangrijker is dan het andere.  
Bijvoorbeeld koffie. Dan kan je zeggen: hoe belangrijk is 
koffie nou helemaal? Dan zie je het verkeerd. Medewerkers 
beginnen hun dag in de kantine. Hebben ze daar een lekker 
kopje koffie, dan begint de dag goed. Bij de koffieautomaat 
maken ze een praatje, ze praten over hun privéleven en 
over het werk. Die sociale contacten geven synergie. Is de 
koffie slootwater, dan verdwijnen die contacten en daarmee 
verdwijnt iets belangrijks. Dus hoe belangrijk is koffie?” 

“Ik zie het zo: alles wat je aandacht geeft, groeit”, besluit 
Van Houtum. “Dat geldt ook voor vitaliteit. Vitaliteit is een 
zeer wezenlijk onderwerp, waar Roofs terecht aandacht 
aan besteedt.” ■

PETER VAN HOUTUM IN ACHT VRAGEN

BURGERLIJKE STAAT? GETROUWD.

KINDEREN? TWEE VOLWASSEN DOCHTERS.

WAT DOE JE ALS JE NIET WERKT? MIJN GEZIN IS HET 
BELANGRIJKST. VERDER BEN IK GRAAG BUITEN, IK HOU VAN 
WANDELEN EN GOLFEN.

FAVORIETE MUZIEK? IK HEB EEN HEEL BREDE MUZIEKSMAAK: 
POP, DISCO, ROCK, SOUL, JAZZ. IK GROEIDE OP IN DE JAREN 
’80 EN WAS TOEN FAN VAN MADONNA.

FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING? SPANJE, VOOR DE FIJNE 
TEMPERATUUR, DE CULTUUR EN DE ALGEMENE SCHOONHEID 
VAN HET LAND. IK BEN NU SPAANS AAN HET LEREN.

FAVORIETE STAD? VALENCIA IS MOOI EN RIJK AAN CULTUUR, 
STRAND EN GOED ETEN.

FAVORIETE GEBOUW OF ARCHITECT? RECENT HEB IK HET 
ALHAMBRA IN GRANADA NOG GEZIEN. ONGELOOFLIJK DAT 
ZE ZOIETS IN DE MIDDELEEUWEN AL KONDEN BOUWEN.

WAAR BEN JE IN JE WERK HET MEEST TROTS OP? IK BEN 
TROTS ALS IK ZIE DAT ANDEREN LEKKER KUNNEN WERKEN EN 
FLUITEND BINNEN KOMEN LOPEN, EN FLUITEND WEER NAAR 
HUIS GAAN.

“ Bij vitaliteit draait het om  
de vraag: hoe zorg je ervoor  
dat je vitaal en fit blijft?”
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ARBEIDSONGESCHIKTHEID

Wanneer voor een dakdekker uitval uit het arbeidsproces dreigt,  

kan B2-transities uitkomst bieden. De organisatie helpt werknemers  

met omscholing, bijscholing en begeleiding van werk naar werk en 

haalt in bijna alle gevallen een positief resultaat. Zowel werkgevers  

als werknemers weten B2-transities dan ook steeds vaker te vinden.

B2-transities voorkomt 
uitval van vakmensen

Tekst: Alex Kunst

Dakdekkers zijn vrijwel zonder uitzondering verknocht 
aan hun beroep. Het vak biedt vrijheid, het is heerlijk  
om buiten te werken en een afgerond project biedt  
veel voldoening. De meeste dakdekkers willen hun vak 
dan ook zo lang mogelijk blijven uitoefenen. Soms gaan 
ze daar zelfs langer mee door dan verstandig is.  
Bijvoorbeeld als de jaren gaan tellen en het lichaam 
aangeeft dat het werk eigenlijk te zwaar is geworden.

Niet alleen voor de dakdekker is het moeilijk om afscheid 
te nemen van het werken op het dak. Ook voor de werk- 
gever is het belangrijk dat zijn medewerkers hun beroep 
kunnen blijven uitoefenen. Goede vakmensen zijn 
schaars en het aanbod van werk is hoog, net als de 
druk om het werk goed en op tijd af te leveren.  
De meeste werkgevers doen er daarom alles aan om het 
werken op het dak zo veilig mogelijk te laten verlopen. 
Dat de werknemer zijn werk zo gezond mogelijk kan 
doen is voor alle partijen van belang. De bedrijfstak 
investeert dan ook volop in duurzame inzetbaarheid, 
waar gezond en veilig werken belangrijke issues zijn.

KOSTEN
Arbeidsongeschiktheid van een dakdekker is voor  
alle partijen een tegenvaller. Het sociale aspect weegt 
zwaar, maar er zijn ook financiële redenen om te 
voorkomen dat mensen in een WIA-uitkering terecht-
komen. Voor de werknemer betekent een WIA-uitkering 
meestal een terugval in inkomsten, zeker ten opzichte 
van het salaris dat hij in goede gezondheid zou kunnen 
verdienen.

Voor de werkgever komt er wellicht een einde aan het 
doorbetalen van het loon wanneer de werknemer na 
twee jaar ziekteverzuim bij het UWV voor een WIA-uitkering 
terecht kan komen. Maar het betekent niet dat er een eind 
komt aan de kosten voor de werkgever. Een publiek ver-
zekerde grote werkgever kan nog maximaal tien jaar lang 
financieel verantwoordelijk zijn voor de uitkeringslast van 
deze werknemer.

Voor de branche en de arbeidsmarkt is uitval van vak-
krachten uiteraard altijd een tegenvaller. Ervaren en  
geschoolde werknemers zijn hard nodig, zowel binnen  
als buiten de sector.

SNEL INGRIJPEN
Toch kan het mis gaan. Het beroep van dakdekker vraagt 
om fysieke inspanning en dat kan om allerlei redenen 
een probleem worden. Tijdig ingrijpen is dan verstandig, 
bijvoorbeeld door na te denken over een andere loopbaan 
binnen of buiten de bedrijfstak. Te vaak wordt er pas inge-
grepen als een werknemer al meer dan een half jaar ziek  
is. De kansen op een andere carrière zijn op dat moment  
al een stuk kleiner geworden.

TIJDIG IN GESPREK
Die kansen worden vaak het beste benut door tijdig in  
gesprek te gaan met B2-transities. Sinds de oprichting in 
2017, zorgt B2-transities ervoor dat mensen langer en gezond 
kunnen blijven werken. Daarnaast wordt geprobeerd te 
voorkomen dat iemand verloren gaat voor de arbeidsmarkt, 
door hem te begeleiden van werk naar werk.

Wanneer iemand niet meer in staat is om fulltime als dak- 
dekker te functioneren, wordt in eerste instantie de moge-
lijkheid onderzocht om bij de eigen werkgever of in ieder 
geval binnen de branche actief te blijven. Als dat niet lukt, 
wordt er gekeken naar een baan buiten de dakbedekkings-
branche. Overstappen naar een andere functie of een  
andere baan kan door middel van omscholing of het vol-
gen van een loopbaantraject. B2-transities helpt eventueel 
ook bij het solliciteren en zoekt actief naar potentiële nieuwe 
werkgevers. Alle mogelijkheden worden met werkgever en 
werknemer doorgenomen en er wordt gezocht naar de 
voor alle partijen beste oplossing.

SUCCESVERHALEN
In negen van de tien gevallen zorgt de bemiddeling ervoor 
dat de dakdekker kan doorwerken in een nieuwe functie 
of een andere baan. Op zijn website publiceert B2-transities 
praktijkverhalen die de kracht van de bemiddeling duidelijk 
maken. Er zijn voorbeelden van dakdekkers die door fysiek 
ongemak niet meer in staat waren om hun beroep uit te 
oefenen zoals ze dat gewend waren. In een nieuwe baan 
of een andere functie konden ze hun kennis en ervaring op 
een waardevolle manier inzetten.

De voormalige dakdekkers zijn het erover eens dat de  
bemiddeling van B2-transities zorgde voor een goede  
oplossing van een lastig probleem. Het feit dat ze vervol-
gens niet (volledig afhankelijk) zijn van een WIA-uitkering, 
wordt door iedereen als een enorm pluspunt gezien. ■

“ Te vaak wordt er pas  
ingegrepen als een  
werknemer al meer dan  
een half jaar ziek is”

Het beroep van dakdekker vraagt om fysieke inspanning en dat 

kan om allerlei redenen een probleem worden.(Foto: Shutterstock)



Special Kunststof 
dakbedekkingen
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Brancheorganisatie VESP: 
“ Wij willen het dak naar 
een hoger niveau tillen”

Van Beek modulaire bouw. “Daarbij gaat het over tijdelijke 
bouw bestaande uit aan elkaar gekoppelde units, die na 
vijf tot tien jaar gedemonteerd worden en elders opnieuw 
gebruikt. Op het dak legt men vaak EPDM.” 

Van Beek: “De nieuwe generatie in onze branche kijkt vaak  
anders tegen kunststof dakbedekking aan. Jongeren waar- 
deren het dat kunststof schoner en prettiger werkt en brand- 
vrij verwerkt kan worden.” Nijenhuis voorspelt: “De dakdekker 
die werkt met brander en open vuur en sleept met rollen 
wordt een uitstervend beroep. Kunststof is beter voor het 
lichaam: minder sjouwen, geen vuur en niet rondlopen met 
een grote brander. Waar de oudere generatie nog het liefst 
met bitumen werkt, zien we dat de generatie die nu opkomt 
op het dak, vaker voor kunststof kiest.” Van Beek vertelt dat 
er regelmatig overleg is met VEBIDAK, de brancheorganisa-
tie voor bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven. 
“Binnen de leden van VEBIDAK is een verschuiving zicht-
baar van bitumen naar kunststof. Dat kan ook niet anders: 
kunststof dakbedekking heeft in Nederland inmiddels een 
marktaandeel van 50%.”

Eén verschil tussen de materialen is de prijs: EPDM is per 
vierkante meter duurder dan bitumen. Nijenhuis rekent  
voor: “EPDM gaat vijftig jaar mee, bitumen aanzienlijk  
minder. Als je EPDM legt op een gebouw dat gemaakt is  
om vijftig jaar te blijven staan, hoef je gedurende het leven 
van het pand het dak niet te vervangen. Dat moet je mee-
nemen als je je Total Cost of Ownership uitrekent. EPDM is 
dan de voordeligste keus. Anders ligt het met bitumen, dat 
in levensduurberekeningen van gebouwen aanzienlijk lager 
wordt ingeschaald en binnen die periode één of twee 
overlagingen nodig heeft.”

MULTIFUNCTIONEEL EN CIRCULAIR
De keus tussen materialen wordt uiteraard niet alleen  
bepaald door het financiële aspect. Van Beek:  
“Een belangrijke trend is dat daken voor meer gebruikt 

Nolanda Klunder

Brancheorganisatie VESP (Verenigde EPDM Systeem  
Producenten) werd op 5 december 1995 opgericht,  
toen EPDM nog een bescheiden rol speelde.  
Benno Nijenhuis, voorzitter van de PR-commissie van VESP, 
vertelt: “Het toenmalige marktaandeel van EPDM was 3,3% 
van in totaal 18,6 miljoen m² verlegd dak. Het meest recen-
te onderzoek naar het marktaandeel EPDM, uitgevoerd in 
2019 door Dakenraad, noemt een marktaandeel van 20% 
bij 22 miljoen m² verlegd dak.” Goede samenwerking in  
de markt en verschillende eigenschappen van EPDM – het 
heeft een lange levensduur en is flexibel, worteldoorgroei-
bestendig, uv-bestendig, recyclebaar en vuurvrij te verwer-
ken – hebben bijgedragen aan die groeiende populariteit.

EPDM, PVC, TPO/FPO
Volgens een recent verschenen rapport van AMI (Applied 
Market Information, een groep adviseurs met als doelstelling 
het verstrekken van marktinformatie aan de wereldwijde 
kunststofindustrie; zie Roofs december 2021) is de verhou-
ding tussen bitumen en kunststof 50 – 50. Benno Nijenhuis 
legt uit: “PVC heeft een groter marktaandeel dan EPDM. 
Ongeveer een kwart van de vierkante meters plat dak is 
bedekt met PVC.” Bart van Beek, voorzitter van de Technische 
Commissie van VESP, voegt daaraan toe: “We hebben in 
Nederland vooral veel plat dak op distributiecentra. Voor 
distributiecentra wordt veelal PVC gekozen: PVC is goed-
koper dan EPDM en snel aan te brengen, eigenschappen 
die bij zulke grote oppervlakken zwaar wegen. De lange 
levensduur van EPDM is bovendien bij distributiecentra niet 
belangrijk: die gebouwen worden daarvoor te snel afge-
schreven. EPDM gaat langer mee dan de ‘boekhoudkundige’ 
waarde van een distributiecentrum.” 

EPDM en PVC zijn hier de overheersende kunststof dakbe-
dekkingen. In de Nederlandse kunststofmarkt speelt TPO/FPO 
geen grote rol, vertelt Nijenhuis: “In de landen rondom de 
Middellandse Zee is TPO/FPO geliefd als witte dakbedek-
king. Doordat witte daken reflecteren, blijven panden onder 
een wit dak koeler. EPDM is nooit wit, omdat één van de 
bestanddelen roet is. Wil je EPDM wit maken, dan zal je dat 
roet moeten vervangen. Daarmee tast je de samenstelling 
van het product aan. Een EPDM-dak is geen wit dak.  
Maar dat is in Nederland helemaal niet van belang:  
we hebben één maand per jaar last van hitte, de rest van 
het jaar bewijst een zwarte dakbedekking zijn waarde.”

PLATDAKLAND MET BITUMEN EN KUNSTSTOF
“Afgezien van de woonhuizen zijn er in Nederland heel veel 
platte daken”, zegt Nijenhuis. “Nederland is een platdakland. 
Veel van die platte daken in Nederland heeft vanuit de 
historie nog steeds een bitumineuze afdichting. Worden die 
gerenoveerd, dan ligt het voor de hand om het bitumen te 
overlagen met bitumen. Maar daar zien we wel een kente-
ring en ook bij nieuwbouw groeit de voorkeur voor EPDM. 
Ook waar afgestapt wordt van traditionele bouw, kiest men 
vaak voor EPDM.” Als voorbeeld van dat laatste noemt 

Het gaat goed met EPDM in de Benelux. In Nederland en België is het 

een populair materiaal voor waterdichting van het dak. En niet alleen 

daarvoor: in toenemende mate wordt EPDM gebruikt voor luchtdichting 

en vijvers. Bart van Beek en Benno Nijenhuis van brancheorganisatie 

VESP lichten de huidige stand van zaken toe. “In Nederland hoeven we 

niet meer uit te leggen wat EPDM is.”

Bart van Beek

Benno Nijenhuis,  

voorzitter van de  

PR-commissie van VESP

Multifunctioneel dak: Depot Boijmans van Beuningen. 

(Foto: Flying Holland)

Duinhotel te Breezand, een werk van 

dakdekkersbedrijf Quist en De Jonge 

dat gespecialiseerd is in EPDM.  

(Foto: Quist en De Jonge)
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worden dan waterdichtheid. Dat maakt de keus voor  
materialen belangrijker dan ooit tevoren.” Nijenhuis: “Als er 
nu een gebouw wordt neergezet, ligt het voor de hand dat 
het dak een functie gaat krijgen, maar staat vaak nog niet 
vast wélke functie. Wij raden dan ook met klem aan om  
in dat geval een product te kiezen dat voor elke functie 
geschikt is. EPDM is zeer geschikt voor solardaken, omdat de  
dakbedekking de levensduur van een solarsysteem over-
stijgt. Het is geschikt voor groendaken omdat het wortel-
doorgroeibestendig is. En het is bestand tegen stilstaand 
water en daarmee ideaal voor waterretentiedaken.”

DE LADDER VAN LANSINK 
Een ander aspect dat meeweegt in de keuze voor mate-
rialen, is duurzaamheid. Nijenhuis: “Als je het hebt over  
de duurzaamheid van EPDM, dan kijk je naar de LCA 
(Levenscyclusanalyse) of de EPD (Environmental Product 
Declaration), waarin aspecten als grondstoffen en energie-
gebruik meegewogen zijn. De LCA of EPD wordt gebruikt 
om bouwproducten te ranken, bijvoorbeeld in de NMD  
(Nationale Milieu Database). De LCA en EPD van EPDM zijn 
erg goed; milieutechnisch is het de beste keuze.” Hij ver-
volgt: “Wij gaan voor duurzaamheid graag uit van de  
Ladder van Lansink. Die schrijft voor dat de hoogste graad 
van duurzaamheid is: niet bouwen. Daar kunnen we in onze 
branche niet zo veel mee. De graad daaronder is reduce, 
waarbij je materialen uit de markt terughaalt.” Van Beek: 
“Je kunt een EPDM-membraan van een dak verwijderen en 

op een ander dak leggen. Het membraan wordt daarmee 
opnieuw gebruikt. Of je kunt het devulkaniseren, waardoor 
het product weer een plastomeer wordt, dat dient als basis 
voor nieuwe EPDM. Een andere optie is pyrolyse, waarbij je 
het materiaal verkleint in een shredder en verhit; na koeling 
is dan 64% van het materiaal overgebleven als grondstof 
voor nieuwe EPDM. Verder kan je het materiaal downcyclen 
en er bijvoorbeeld rubbertegels van maken. De op één 
na laagste graad is verbranden. EPDM heeft een hoog 
calorisch gehalte, dus het is een gewild product in verbran-
dingsovens. Eigenlijk is het enige probleem bij recycling 
dat we weinig te recyclen hebben. Met een levensduur 
van veertig tot vijftig jaar komt EPDM alleen terug als een 
gebouw gesloopt wordt of een ander gebruik krijgt.”

VESP TOONT WAARDE VAN SAMENWERKEN
Volgens Van Beek is het doel van VESP niet zozeer het markt-
aandeel van EPDM verhogen. belangrijker is de kwaliteit 
hoog houden, onder andere door goede verwerking van 
het materiaal. Een hoger marktaandeel is dan een logisch 
gevolg. We onderhouden daartoe nauwe banden met 

Tectum en VEBIDAK. Elk VESP-lid verzorgt trainingen aan de 
verwerkers; dat is een voorwaarde om lid te mogen zijn.  
Met VEKUDAK (branchevereniging van fabrikanten en impor- 
teurs van PVC dakbedekking, red.) en andere instanties 
zitten we in het Platdak Overleg. Ieder daarin verdedigt  
natuurlijk zijn eigen belang, maar het overkoepelende doel 
is: het dak naar een hoger niveau tillen.” Nijenhuis: “En dat 
lukt. Veertig jaar geleden zeiden ze: ‘Als je niks kunt, dan kan 
je in de bouw gaan werken. Als je helemáál niks kunt, kan je 
op het dak gaan werken’. Dat beeld is helemaal veranderd, 
nu is werken op het dak iets waar je trots op mag zijn.”

Van Beek: “Het bijzondere is dat VESP grensoverschrijdend 
is: we zijn er voor de hele Benelux. Binnen Europa zijn er  
grote verschillen. In Nederland hoeven we, met een markt-
aandeel van 20%, niet meer uit te leggen wat EPDM is.  
In België is het marktaandeel maar liefst 35%, terwijl het 
in Duitsland maar 4,5% is en in Frankrijk nog minder. In de 
 Benelux hebben we grote marktaandelen door samen-
werking in de markt.” Nijenhuis: “De leden van VESP zijn con- 
currenten maar hebben ook veel aan elkaar. Als je samen 
het EPDM-evangelie verspreidt, kan het marktaandeel  
groeien zodat iedereen verder komt. VESP toont aan dat  
je als je samenwerkt in de branche je meerwaarde voor 
ieder lid kunt halen.”

Nijenhuis: “EPDM heeft de laatste tien, vijftien jaar een bredere 
toepassing gekregen dan daken, het is een multifunctioneel  

bouwproduct geworden en wordt in toenemende mate 
gebruikt voor vijvers en luchtdichting van de gehele  
gebouwschil. Daar springt VESP op in, met een nieuwe 
website (www.vesp-epdm.com) waar die drie toepassingen 
elk aandacht krijgen.” Naast voorlichting is een belangrijke 
taak van de VESP betrokkenheid bij EN/NEN-normeringen. 
Van Beek: “Door nieuwe ontwikkelingen – denk aan solar-
daken en multifunctionele daken – zijn er nieuwe eisen 
nodig. Daar moeten alle partijen over praten. We verdedigen 
de belangen van onze achterban bij normcommissies en 
BRL-commissies.”

“De markt voor EPDM groeit nog door, maar hoeveel?  
Er is weinig vervangingsvraag, de lange levensduur werkt 
tegen ons”, rondt Nijenhuis af. “Maar als een dak vervangen 
moet worden, staan we op de shortlist.” ■

“ Werken op het dak  
is nu iets waar je trots  
op mag zijn.”

Station Arnhem

EPDM vindt steeds meer toepassing voor vijvers.

SPECIAL KUNSTSTOF DAKBEDEKKINGEN



Een vlammend betoog voor brandveiligheid
Vertrouw al bij de planning op de goede brandwerende eigenschappen
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onbrandbare isolatiematerialen u bieden: Euro-brandklasse A1,
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beschermen. Minimaal 1.000 °C, een verantwoorde keuze!
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Brandvrij en naadloos   detailleren

met een stroef oppervlak.  
De betonconstructie met 
daarop zandcement-
afschotlaag is indertijd 
voorzien van een bitumen 
dampremmer met daarop  
isolatieplaten. Deze warmdak-
constructie diende voor de nood-
zakelijke isolatie van de onderliggende 
gebruiksruimten. Aan beide zijde van het dakterras stonden 
houten bakken met een opbouw van een extensieve dak-
begroeiing. Deze zijn voor de renovatie gedemonteerd en 
opgeslagen.

PROBLEMEN
Het terras vertoonde een reeks problemen. De waterafvoer 
verliep met verzonken goten, waarbij door uitzetting en 

Rapp manifesteert zich het liefst op het gebied van daken 
waar hele specifieke oplossingen worden gevraagd en  
bij multifunctionele daken met waterretentie en parkeer-
garages. Het bezochte project betreft de renovatie van  
een dakterras van een woongebouw, eigendom van 
Eemland Wonen. Rapp heeft in samenwerking met onder 
meer Cazdak (bitumen dakbedekking) alle werkzaamhe-
den vanaf ontwerp tot oplevering uitgevoerd. Een kunststof 
spuitbedekking speelde daarbij een belangrijke rol.

OUDE SITUATIE
De oude opbouw van het dakterras met galerij op de 
eerste verdieping bestond uit een vloeibaar opgebrachte 
gewapende kunststof toplaag van 3 mm met kleurafwer-
king die op een drukverdeelplaat van vezelcementplaat  
is verwerkt. De cementgebonden plaat van 8 mm is onder-
ling met elkaar verlijmd en de toplaag is volledig gekleefd 

beweging in de plaatmaterialen hier en daar lekkage was 
ontstaan. Op de kunststof toplaag bij de ingangen van 
de woningen bleef water staan. Ernstiger was de lekkage 
bij de betonsparing, waar een verdiept aangebrachte 
onderuitloop lag voor de waterafvoer. De hechting tussen 
de oude dakbedekking en de waterdichte aansluiting op 
de ingestorte leiding van de hemelwaterafvoer was niet 
toereikend en bovendien voor reparatie moeilijk bereikbaar. 
Verder was het opgaande werk bij de gevels en dorpels 
van de woonhuizen met onvoldoende opstandhoogte  
gemaakt, waardoor met name bij de ingang van de woon-
huizen water bleef staan op de kunststof vloer. Tevens is bij 
de direct op de betonnen constructie gemonteerde meta-
len hekwerken, H-kolommen, trappen en hekwerkballusters 
inwendige condensatie ontstaan in het isolatiepakket. 

NIEUWE OPBOUW
Om de problemen te lijf te gaan is gekozen voor een 
omkeerdak, waarbij de isolatie op de waterdichting wordt 
geplaatst. Op de betonconstructie is de volledig verkleefde 
dampremmende laag van bitumen als enige oude laag 
blijven liggen. Hierop heeft Cazdak een bitumen dakbaan 
toegepast, die Soprema vaak toepast als éénlaagse afdich-
ting op parkeerdaken, met een toplaag van gietasfalt en 
asfaltbeton. Deze dakbaan, de Antirock 4 mm, bestaat uit 
een elastomeerbitumen met een stabiele polyestercompo-
siet wapening. Bij de opstanden en het opgaand werk is 
specifiek vanwege het brandveilig detailleren een soepele 
zelfklevende POCB (Apax) toegepast. Vervolgens is dit  
pakket volledig voorzien van een kunststof spuitbedekking 
van Polyurea. Als isolatiemateriaal zijn op de waterdichte 
laag drukvaste Soprema XPS platen type SL gelegd.  
De looplaag bestaat uit Dreen NXT tegels op stelpootjes 
(Zoontjens); regenwater kan eenvoudig onder de tegels 
naar de gerenoveerde en geïsoleerde afvoeren lopen.

SPUITBEDEKKING
De naadloze Polyurea spuitbedekking heeft veel voordelen. 
Het product is oplosmiddelvrij, binnen enkele seconden 
droog, het is enorm rekbaar, scheuroverbruggend en zeer 
duurzaam. Het hecht bovendien uitstekend op verschillende  
materialen zoals metaal, bitumen, hout en bij deze toepas-
sing de dorpels bij de ingang van de deurkozijnen.  
Dat geldt ook voor “moeilijke” details als kolom- en balluster-
aansluitingen. Een reparatie van of een nieuwe detaillering 
met de spuitbedekking is, ook na jaren, met handgereed-
schap goed mogelijk. De hotspray bedekking is na 1 minuut 
waterafstotend en na 10 minuten weer beloopbaar.  
De toegepaste combinatie van dakbanen is door C-RPS en 
Soprema uitvoerig getest op de hechting met de kunststof 
spuitbedekking. Duurzame hechting op en de stabiliteit van 
de dakbaan in deze combinatie is uiteraard erg belangrijk. 
Ondertussen kunnen de bewoners van Eemland weer  

veilig – met en zonder rollator – het dakterras betreden en 
zijn de dakproblemen verleden tijd. Lekkages zijn verholpen 
met een degelijk waterdicht dakpakket en de opstand-
hoogte bij de woningen is door het nieuwe isolatiepakket 
hoger komen te liggen. De koudebrug boven de dakbedek-
kingslijn is terecht gekomen in de isolatielaag. En nergens 
zal regenwater blijven staan, dat wordt direct onder de 
tegels afgevoerd. ■

Soms kom je eigenzinnige projecten tegen met oplossingen die  

het onderzoek waard zijn en aandacht verdienen in een vakblad.  

In dit geval hebben wij een volledig uitgewerkte oplossing gevolgd  

tijdens de uitvoering. Daarvoor gingen wij op projectbezoek met  

Erik Colijn, directeur-eigenaar van het bedrijf C-RPS (Colijn Roof &  

Parking Solutions), dat al jaren diverse multifunctionele projecten  

in met name het onderhoud begeleidt, ontwikkelt en met zijn  

eigen team onder de naam RAPP bv uitvoert. 

Erik Steegm
an

Het vernieuwde dakterras.

De bitumineuze toplaag wordt in gereedheid gebracht voor 

de spuitbedekking.

De isolatie van het omkeerdak heeft verschillende kleuren,  

die corresponderen met de verschillende diktematen.  

Altijd handig voor de verlegger.

Applicatie kunststof spuitbedekking.

ERIK STEEGMANSPECIAL KUNSTSTOF DAKBEDEKKINGEN



Roofs     3938     Roofs

Naast het veelgebruikte PVC komt TPO/FPO op in de Nederlandse 

markt, ziet de branchevereniging van fabrikanten en importeurs  

van PVC kunststof dakbedekkingen. De vereniging heeft daarom  

haar belangenbehartiging uitgebreid naar dat materiaal.  

Voorzitter Erik de Ruijter: “Vekudak geeft tools om keuzes voor  

duurzaamheid en esthetiek te vergemakkelijken.”

“ Voor succes moet  
je onderdeel zijn  
van verduurzaming”

legt De Ruijter uit. “Op het dak zijn de verschillen klein:  
je kunt PVC en TPO/FPO voor dezelfde toepassingen  
gebruiken. Het grootste verschil zit in de manier van verleg-
gen. Je moet daar andere kennis en vaardigheden voor 
hebben. Verder is het aan de markt om de keus te maken. 
Je ziet dat de bouw terughoudend is bij nieuwe materialen. 
Desalniettemin wordt TPO/FPO steeds meer geaccepteerd. 
Het is een materiaal dat in Nederland sterk in opkomst is. 
Sinds vorig jaar heeft Vekudak zijn belangenbehartiging 
uitgebreid van PVC naar ook TPO/FPO. Alle leden van 

Nolanda Klunder

“In vierkante meters uitgedrukt is het in Nederland en in 
België zo dat de helft van de platte daken bedekt is met 
bitumen, de andere helft met kunststof”, vertelt Erik de Ruijter, 
voorzitter van Vekudak, de branchevereniging van fabri-
kanten en importeurs van PVC kunststofdakbedekking in 
Nederland en België, en directeur beleid van de Federatie 
Nederlandse Rubber– en Kunststofindustrie NRK. “De kunst-

stof helft is in Nederland 
op zijn beurt grofweg 
te verdelen in een helft 
voor PVC en een helft die 
vooral uit EPDM bestaat, 
en in mindere mate uit 
polyolefine dakbedekkin-
gen waarvan TPO/FPO 
de bekendste is.” 

PVC EN TPO/FPO
“PVC en TPO/FPO zijn in  
chemisch opzicht ver-
schillende materialen, 
met andere eigenschap-
pen, maar ze hebben 
dezelfde functie”,  

Vekudak - Soprema, BMI Icopal, Renolit en Sika – leveren 
namelijk inmiddels ook die polyolefine dakbanen.”

KLEUR OP HET DAK
Eén verschil tussen EPDM en bitumen enerzijds en PVC en 
TPO/FPO anderzijds is de mogelijkheid van kleur. “Bitumen 
en EPDM zijn altijd donker, maar PVC en TPO/FPO kunnen 
ook andere kleuren hebben”, zegt De Ruijter. “Afgelopen 
december hebben we CoolRoofs op onze website gepre-
senteerd: lichtgekleurde daken. Lichte kleuren weerkaatsen 
zonlicht, waardoor het dak en de omgeving ervan koeler 
blijven. Op een koeler dak presteren zonnepanelen beter, 
dus je hebt een iets beter rendement in de zomer.  

Daarnaast hoeft de airco minder hard te werken, waarmee 
je energie en afschrijving van de airco bespaart.” Maar bij 
wit en lichtgrijs blijft het niet. “Naarmate er meer hoogbouw 
en bijbehorende hoogteverschillen zijn, kijk je vaker uit op 
daken van omringende panden. Daken moeten dus tegen-
woordig ook aantrekkelijk zijn. Dat kan op verschillende 
manieren, bijvoorbeeld met groendaken of door te werken 
met kleur. Kleuren maken de omgeving aantrekkelijker,  
kleur geeft variatie. Daken van PVC of TPO/FPO kunnen 
behalve zwart ook rood, groen, blauw en wit/grijs zijn.”

VOORTAAN MINIMAAL 1,5 MM
De opkomst van multifunctionele daken heeft ook gevolgen 
voor de PVC-branche. De Ruijter: “Vroeger kwam er nooit 
iemand op een dak als dat niet lekte, maar daken zijn 
steeds meer een verblijfsruimte geworden: liftkokers, groen, 
zonnepanelen, raamwasinstallaties, airco’s, er staat steeds 
meer op het dak. Daardoor moeten er veel vaker mensen 
op zijn voor onderhoud. Het dak is daarmee een verblijfs-
ruimte en werkplek voor veel mensen geworden.  
Daar moet het dak dus voor geschikt zijn, hetzij het hele 
dak, hetzij dat er looppaden op gemaakt worden.”
“Doordat daken meer functies hebben gekregen, zijn de 
eisen aan de dakbedekkingsmaterialen veranderd.  

Daar komen klimatologische ontwikkelingen bij. Lange tijd 
vond men in Nederland 1,2 mm voor een kunststof dak-
baan dik genoeg. Andere landen hadden al langer dak-
banen van 1,5 à 2 mm dik, die het gewicht van sneeuw of 
hevige regenval kunnen dragen en bestand zijn tegen de 
kracht van de zon. Wij zeggen nu: 1,2 mm, die tijd is voorbij. 
Wij raden standaard een dakbaan van 1,5 mm aan,  
waarvoor wij de naam ActiefDak hebben gekozen,  
een naam die uitdrukt dat er tegenwoordig veel op het 
dak gebeurt. Om het gewicht van zonnepanelen of sedum-
daken – met het extra gewicht van water dat daarin bij een 
regenbui wordt vastgehouden – te dragen raden we een 
dakbaan van 2 mm aan. Die dikkere dakbanen presteren 
goed op een actief belopen dak en bij klimaatuitdagingen 
als wind, sneeuw, regen en uv-straling.”

KRINGLOOP SLUITEN
De Ruijter: “Onze leden willen succesvol zijn. Onze stelling: 
voor succes moet je onderdeel zijn van verduurzaming. 
Wij investeren in productontwikkeling om de footprint van 
onze materialen te verbeteren. Daarmee bedoelen we de 
LCA (Levenscyclusanalyse) en EPD (Environmental Product 
Declaration). We willen de kringloop sluiten. Dan gaat het 
over drie aspecten. Ten eerste de productie. Sinds de jaren 
’90 is er in de branche veel aandacht besteed aan PVC 
produceren met verantwoorde grondstoffen. Ten tweede 
de levensduur: hoe langer de levensduur, hoe beter de 
milieuprestatie van het product. PVC gaat 30 jaar nagenoeg  
onderhoudsvrij en zorgeloos mee. En als laatste de moge-
lijkheid van recycling, zodat je de kringloop weer sluit.  
Voor recycling van kunststof dakbanen heeft ESWA  
(de Europese kunststof dakbanenindustrie) in 1994  
Roofcollect opgezet (https://www.eswa-synthetics.org/ 
recycling). Samen met Vebidak hebben wij het initiatief 
genomen voor de Nederlandse Roofcollect. Wij nemen 
gebruikte PVC- en TPO/FPO-dakbanen in en voeren ze af 
naar een fabriek in Duitsland voor recycling. Het systeem 
werkt, maar we zien dat er nog te weinig ingeleverd wordt. 
We horen nog te vaak dat het afvoeren en recyclen  
van oude dakbanen erbij inschiet. Dat zou niet mogen 
gebeuren, PVC en TPO/FPO zijn waardevolle materialen en 
geen sloopafval. Ook snijafval is waardevol! We willen de 
branche oproepen om hun snijafval en oude dakbanen  
in te leveren.”
Het gerecyclede materiaal kan gebruikt worden voor  
nieuwe dakbanen, vertelt De Ruijter. “Dakbanen van twee 
lagen kunnen een onderlaag hebben van gerecycled 
materiaal. In de praktijk gebeurt dat echter meestal niet, 
omdat een onderlaag van recyclaat een duurder product  

VEKUDAKSPECIAL KUNSTSTOF DAKBEDEKKINGEN

“ Hoe langer de levensduur,  
hoe beter de milieuprestatie  
van het product.”

Kunststof dakbedekking (Renolit) onder het zonnepark van Rijnvicus 

in Alphen aan den Rijn.

Voor het dak van het Kurhaus is koperkleurig PVC  

(Soprema Flagon Copper Art SRF DE) toegepast. 

Erik de Ruijter, voorzitter Vekudak.
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Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

oplevert dan van nieuw materiaal. Een andere optie is  
om een percentage recyclaat mee te mengen. Maar over 
het algemeen is onze markt nog niet zo circulair als we 
zouden willen. Dat neemt niet weg dat gerecycled PVC 
een goede bestemming vindt in andere producten zoals 
matten voor veestallen.”

BESTEKSERVICE
“We willen de bouwpartners – architecten, eigenaren,  
projectontwikkelaars – helpen met het ontwikkelen van  
gebouwen met een goed dak. Vorig jaar hebben we 
daarom onze montagevoorschriften ondergebracht in een 
bestekservice, die je kunt downloaden op onze website 
www.vekudak.nl. Daarin vind je tekeningen en filmpjes 
waarin van elf details zoals ventilatiekokers, lichtkoepels en 
dakopstanden wordt getoond hoe ze gemaakt moeten 
worden, ter ondersteuning van de dakdekkers en het  
onderwijs. De filmpjes tonen in stappen hoe je het desbe-

treffende detail moet maken. Hiermee kan je snel en foutloos 
in één keer het bestek in orde maken. Je kunt nu kiezen uit 
een geschreven bestek met tekeningen en een digitaal 
BIM-bestand, dat je kunt integreren in je eigen BIM-bestek. 
Zo kunnen we de architect ontzorgen in de ontwerpfase 
én de dakdekker die het dak maakt. De voorman kan de 
instructiefilmpjes van tevoren in de bouwkeet laten zien  
om zijn mensen te instrueren – zeker bij het huidige tekort 
aan vaklieden kan die assistentie goed van pas komen.  
De bestekservice is nu klaar voor PVC en we zijn bezig het 
ook voor TPO/FPO te maken.”

“Deze bestekservice is een tool om keuzes te vergemakke-
lijken. Vekudak wil de markt ondersteunen bij het maken 
van keuzes voor duurzaamheid en esthetiek, zoals met 
CoolRoofs en andere gekleurde daken”, zegt De Ruijter.  
“Zo helpen wij om de kwaliteit van de bebouwde omgeving 
in Nederland zo goed mogelijk te waarborgen.” 

Het hitte-eilandeffect of urban heat island effect (UHI) is  
het fenomeen dat de temperatuur in een stedelijk gebied  
gemiddeld hoger is dan in het omliggende landelijk 
gebied. De belangrijkste oorzaken zijn de absorptie van 
zonlicht door de donkere materialen die in de stad gebruikt 
worden en de relatief lage windsnelheden. Bouwkundige 
maatregelen zoals het aanbrengen van lichte dakbedek-
king kan ervoor zorgen dat de temperatuur minder oploopt 
en sneller daalt. Het Europese normalisatie-instituut CEN 
ontwikkelt een richtlijn wanneer en hoe de hitte op de 
daken in stedelijke gebieden beperkt kan worden, inclusief 
referentie-informatie over karakteristieke parameters en hoe 
geschikte materialen kunnen worden geselecteerd.

BETERE LEEFBAARHEID IN DE STAD
Cool Roofs voorkomen hitte-eilanden in steden en dragen 
bij aan leefbaarheid in de stad. De temperatuur ligt in 
steden zo’n 4 tot 6 graden hoger vergeleken met landelijke 
gebieden. In de zomer geeft dit toenemende overlast.  
De witte pvc-dakbaan Cool Roof weerkaatst straling van de 
zon optimaal en houdt de warmte buiten. De temperatuur 
op het dak loopt minder op en de energierekening ook.
 Op een Cool Roof presteren zonnepanelen beter

Zonnepanelen zullen op een Cool Roof beter presteren:  
op een Cool Roof is de thermische belasting van de  
PV- installaties lager. Daarnaast zorgt de hogere UV-weer-
kaatsing voor een hogere opbrengst van PV-panelen.  
De dakbaan heeft een lange levensduur en draagt bij  
aan een betere luchtkwaliteit, want hij vermindert smog.  
Als de temperatuur in de stad minder oploopt, kan vervuilde 

lucht gemakkelijker naar hogere luchtlagen opstijgen.  
Wat ook bijdraagt aan het duurzame profiel is dat de 
airconditioning minder vaak aan hoeft, of op een lagere 
stand hetzelfde resultaat kan behalen. 

Meer over Cool Roofs: www.vekudak.nl. ■

VEKUDAKSPECIAL KUNSTSTOF DAKBEDEKKINGEN

Wit ‘Cool Roof’ dak houdt warmte 
buiten en verlaagt energierekening

Het AFAS Clubhuis, met een FPO toplaag (SIKA Sarnafil TS77) op de daken van het restaurant, de studio’s, de toneeltoren en het hoofdgebouw. 

<  Witte dakbanen (Icopal Cosmofin) 

weerkaatsen zonlicht.

Lichte kleuren weerkaatsen het zonlicht beter dan donkere.  

Omdat dat ook geldt voor het dak, wordt een Europese richtlijn  

ontwikkeld wanneer en hoe de hitte op de daken in stedelijke  

gebieden beperkt kan worden. Want stijgende temperaturen zijn  

vooral in de stad een grote uitdaging, ook in Nederland. In aanloop 

naar de nieuwe CEN-norm presenteert branchevereniging Vekudak 

Cool Roof. Deze witte pvc-dakbaan weerkaatst straling van de zon  

optimaal en houdt de warmte buiten. De temperatuur op het dak 

loopt minder op en de energierekening ook.

De witte pvc-dakbaan weerkaatst straling van de zon optimaal 

en houdt de warmte buiten. De temperatuur op het dak loopt 

minder op en de energierekening ook.

Effecten van een koel dak versus een donker dak. Bron: Global Cool 

Cities Alliance (2012), met gegevens van Lawrence Berkeley Natio-

nal Laboratory. IIBEC.org.



Eerder zijn in Roofs de kunststof dakbedekkingssystemen van  

Mapeplan® TPO verwoord die standaard in de kleur Smart White op de 

markt gebracht worden. Tijdens de beurs DAKEN & ZAKEN afgelopen 

november zijn door WECAL in combinatie met PV-modules ook de  

witte varianten in PVC dakbedekkingssystemen van Mapeplan® en de 

bitumineuze dakbedekkingssystemen van Polybond® aan het publiek 

getoond. Dat heeft tot gerichte vragen geleid als: waarom enkel de 

witte varianten tonen? Het antwoord lijkt simpel maar is vrij gecompli-

ceerd. In aansluiting op eerdere thema’s worden in dit artikel de moge-

lijkheden met witte dakbedekking toegelicht waarbij tevens ingegaan 

wordt op actuele trends als LEED projecten en duurzaamheid. 

Gaan we voor  
een witte winter of  
standaard witte daken?

kleur ‘Smart’ White. De nieuwe productielijn van producent  
Polyglass® die vanaf 1 januari jongstleden operationeel is,  
biedt door integratie van maar liefst 3 extruders in 1 produc-
tielijn nòg verdere mogelijkheden met TPO als universeel 
toe te passen dakbedekking, die ook nog eens recyclebaar 
is. In dit artikel wordt ingegaan op de toepassing daken.

COOL ROOF SYSTEMEN
Het principe van witte dakbedekking is binnen Polyglass® 
verder ontwikkeld voor alle typen dakbedekkingen en 
wordt internationaal gepromoot als COOL ROOF systemen. 
Een COOL ROOF dakopbouw heeft altijd een witte top-
laag, maar die kan binnen het gamma van Polyglass® een 
bitumineuze bedekking (APP/SBS/APAO) of een kunststof 
dakbedekking (PVC/TPO) zijn. Daarnaast heeft Polyglass® 
mogelijkheden voor het upgraden van bestaande dak-
bedekkingssystemen tot dakbedekkingssystemen met een 
witte reflectielaag als COOL ROOF. WECAL heeft tijdens 
DAKEN & ZAKEN de varianten met Mapeplan® M PVC en 
Mapeplan® M TPO als witte bedekking en een wit geminerali- 
seerde Polybond APP dakbedekking getoond. Deze produc-
ten vormen tevens een onderdeel van de nieuwe Menukaart 

Erik de Waard, Technical Development & Support Specialist 
van WECAL

Witte daken vormen een echte trend. Naast de WIA subsidie-
regeling komen ook steeds meer voordelen boven water 
voor toepassing van witgekleurde dakbedekking daar waar 
andere vormen van temperatuurreductie (ballastdaken  
of daktuinen) constructie niet mogelijk zijn. In combinatie 
met warmte bufferende isolatielagen kan zelfs sprake zijn 
van een dubbel voordeel: het gedeelte warmte wat in  
het systeem opgesloten blijft, zorgt immers ook voor een 
lager temperatuurverschil tussen binnen en buiten met  
alle energetische en bouwfysische voordelen van dien. 
Die positieve invloed op energieverbruik kun je dan weer 
vergroten met duurzaamheid in de keuze van de toe te 
passen materialen waarbij je op basis van recyclebaarheid 
en circulaire bouwen ook combinaties van bevestigings-
middelen, isolatiematerialen nog verder kunt optimaliseren.  
Van Mapeplan® T TPO dakbanen is al bekend dat deze  
met hoog reflecterend en temperatuur reducerend pig-
ment kunnen worden voorzien, de banen worden immers  
- ongeacht de toepassing - standaard geleverd in de  

met oplossingen voor dakbedekkingssystemen onder PV- 
modules. Onderdeel van de Menukaart is ook de wit reflecte-
rende vloeibare dakbedekking die onder de productnaam  
Polysint in het gamma van speciale producten van Polyglass® 
terug te vinden is.

COOL ROOF systemen combineren in de basis steeds 
dezelfde voordelen:
•  Verhoogde zonreflectie
•  Verlaagde oppervlaktetemperatuur
•  Warmte bufferende isolatielagen
De mate waarin de voordelen te behalen zijn, hangen  
hierbij wel af van de in het dakbedekkingssysteem toege-
paste materialen. 

Dakvlak met Futura RS4 AF White

COOL ROOF SYSTEMEN IN ZONNEDAKEN  
MET PV-MODULES
Een belangrijk voordeel van toepassing van een witte 
reflecterende dakbedekking in daken met PV-modules is 
een beperktere opwarming van het oppervlak onder de 
PV-modules. De trend van het plaatsen van deze modules 
is inmiddels gewijzigd van een Zuid(west)oriëntatie onder 
een hellingshoek van ca. 30 graden naar een Oost-West 
oriëntatie onder een hellingshoek van ca. 10 graden.  
Deze laatste configuratie zorgt in combinatie met een don-
kerkleurige traditionele dakbedekking voor een behoorlijke 
temperatuuropbouw onder de PV-modules, ook omdat 
deze tegenwoordig in grote hoeveelheden als aaneen-
geschakelde velden op de daken geplaatst worden. 

Een hogere omgevingstemperatuur van het PV-paneel 
betekent wel een mogelijke terugloop van het rendement 
ervan, waarbij een hogere temperatuur onder het paneel 
ook meer risico met zich mee brengt op het ontstaan 
van brand bij calamiteiten, er is immers minder koeleffect. 
Toepassing van een witte reflecterende dakbedekking, in 
combinatie met een warmte bufferende isolatie is hier een 
ideale verbetering. Als dan ook nog de warmte bufferen-
de isolatie met verhoogde densiteit een brandwerende 
bijdrage levert, zoals bijvoorbeeld het type Batiboard 200 
brandwerende perlietisolatie met brandklasse A, wordt er 
naast een optimaal rendement aan energieopwekking ook 
een gunstig lager energie gebruik bereikt. En dat bij minder 
risico op casual damage van het dakbedekkingssysteem 
bij brand calamiteiten. Ofwel een 1+1 = 3 situatie.

De mate van het effect van zonreflectie wordt mede bepaald 
door de wijze waarop de reflectie plaatsheeft. Gebeurt dit 
bijvoorbeeld via reflectie door een witte minerale afwerking 
(leislag of granulaat), een witte coating laag met speciale 
vezels of is de keur wit ingebouwd in de samenstelling van 
een kunststof compound?

COOL ROOF SYSTEMEN IN LEED PROJECTEN
Een term die we steeds vaker tegenkomen in relatie tot 
Duurzaal Bouwen is LEED. LEED staat internationaal voor 
‘Leadership in Energy and Environmental Design’ hetgeen 
vrij vertaald betekent Koploper op gebied van Energetische 
en Duurzaam ontwerp, rekening houdend met het milieu. 
LEED is een evaluatie- en certificatiesysteem waarmee de  
duurzaamheidsprestatie van gebouwen bepaald kan 
worden. LEED is in 1998 opgezet door de US Green Building 
Council (USGBC) en is de meest gebruikte duurzaamheid-
stool in de Verenigde Staten maar inmiddels dus ook over-
gewaaid naar Europa. Dit komt vooral doordat LEED geko-
zen wordt voor overheidsprojecten. Het is een scoresysteem 
dat gebruik maakt van een checklist. De score bepaalt of 
het gebouw een basis certificering, zilver, goud of platina 
krijgt toebedeeld. Deze certificering ligt in handen van de 
LEED commissie. Naast nieuwbouw kan LEED ook toege-
past worden bij renovatie of transformatie van bestaande 
gebouwen (LEED-Existing Buildings). LEED beoordeelt op de 
volgende elementen: ontwikkeling van duurzame loca-
ties; waterbesparing; energie-efficiëntie; materiaalselectie; 
kwaliteit van de binnen omgeving; innovatie; ontwerp en 
regionale prioriteit.
Polyglass® is in Italië lid van de Italian Green Building council 
en confirmeert zich daarmee aan de duurzaamheidseisen 
als gesteld voor LEED projecten. Voor al haar kunststof- en 
bitumineuze dakbanen beschikt Polyglass® over een EPD, 
de Environmental Product Declaration dat geldt als een pas-
poort binnen Europa met inzage in milieueffecten die voor 
aanvullende informatie kan zorgen bij dit type projecten.

Zonnedak met PV-modules en Mapeplan® M15



del en lucht waardoor deze langzamer verouderen.
Anorganische isolatiematerialen op basis van steenwol, 
glaswol en perliet zullen door het kleinere temperatuurtraject 
minder gevoelig zijn voor vochtinsluiting en interne conden-
satie, zeker indien aan de binnenzijde sprake is van een 
bouwfysisch op de juiste wijze aangebracht dampscherm.

Om de gedachte aan Duurzaam Bouwen en LEED trajecten 
nog meer kracht bij te zetten, wordt door Polyglass® in 2022 
vol ingezet op de doorontwikkeling van dakbedekkingssys-
temen op basis van TPO kunststof. Uiteraard in combinatie 
met de nieuwe productielijn die volledig voor TPO water-

dichtingsbanen voor de diverse toepassingen (naast dak 
ook voor civiele werken, zwembaden, (drink)waterbassins) 
ingezet gaat worden. Polyglass® stimuleert deze ontwikke-
ling door in de prijsvorming van de Mapeplan® T dakbanen 
van 1,8mm en dikker standaard de 10-jarige Verzekerde 
Projectgarantie te voorzien. Met andere woorden: er geldt 
geen extra premie over de aanneemsom! Randvoorwaarde  
is dan wel dat de Mapeplan® TPO Verwerkingsrichtlijnen 
opgevolgd worden en dat de systeemopbouw voldoet aan 
de eisen vanuit de ATG en straks ook de KOMO (die inmid-
dels is aangevraagd). In voorkomende projectsituaties kan 
de Verzekerde Garantie ook aangevuld worden met een 
FM Approval, zowel op productniveau als op systeemniveau 
als Assembly. 

DUURZAME OPLOSSINGEN
Inmiddels werkt WECAL samen met Polyglass® door aan 
ontwikkeling van duurzame dakbedekkingssystemen. 
Bovendien worden invloeden uit andere Europese landen 
- naast die vanuit de BeNeLux - onderling uitgewisseld om 
de kennis en de database te kunnen blijven optimaliseren. 
De WECAL Academy ondersteunt deze activiteiten namens  
WECAL, ook met het doel de vergaarde kennis voor de 
lokale markt te kunnen gebruiken en verspreiden in trainings-
sessies met presentaties en de nieuw voorgestelde Menu-
kaart. Uiteraard kunt u voor specifieke projectsituaties altijd 
nadere informatie opvragen via info@wecal.nl.

Voor de nieuwbouwprojecten die conform LEED geclassifi-
ceerd worden, is er op het gebied van zonreflectie een eisen- 
pakket opgesteld waaraan dakbedekkingssystemen dienen 
te voldoen. De zogenaamde SRI waarden worden bepaald 
conform een Amerikaanse ASTM norm waarbij geldt hoe 
hoger de waarde des te groter de mate van zonreflectie.

Op basis van testresultaten en de extrapolatie ervan plus 
bewezen kleurechtheid, kunnen voor de diverse typen door 
Polyglass® geproduceerde dakbedekkingssystemen de 
volgende SRI waarden gedeclareerd worden:
•  Mapeplan® PVC kunststof, standaard kleur lichtgrijs:  

SRI 66-69
•  Mapeplan® PVC kunststof, standaard kleur wit: SRI 97
•  Mapeplan® TPO kunststof, standaard kleur Smart White: 

SRI 102
•  Polybond gemineraliseerd White Reflect: SRI 57
•  Polysint Sun Reflect: SRI 105

In de basis is de dikte van de reflecterende laag van belang 
voor de te behalen SRI waarde. Als dakbedekkingssysteem 
lijkt daarmee de deur geopend voor witte TPO daken als 
meest praktische oplossing, ook al omdat deze standaard 
met Smart White bovenoppervlak worden uitgevoerd.

Mapeplan® TM Smart White

COOL ROOF SYSTEMEN EN  
VERZEKERDE PROJECTGARANTIE
In relatie tot Verzekerde Projectgarantie zijn hierboven al een 
aantal voordelen genoemd die mede kunnen bijdragen 
aan een lager (kleiner) risico bij eventuele calamiteiten. Wat 
minder onderkend is dat een lagere oppervlaktetempera-
tuur ook een positieve invloed kan hebben op het functione-
ren van andere onderdelen in de dakopbouw zoals bijvoor-
beeld de thermische isolatiematerialen. Thermoplastische 
isolatiematerialen als EPS en XPS zullen langer hun vormvast-
heid behouden onder gelijkmatige belasting en daardoor 
minder en minder snel vervormen. Thermohardende isolatie- 
materialen met gasopen en gasdichte cacheringen (PIR, PUR)  
zullen langzamer een uitwisseling hebben tussen blaasmid-

TABLE 1.  Minimum solar reflectance index value, by roof slope

Slope Initial SRI 3-year aged SRI

Low-sloped roof ≤ 2:12 82 64

Steep-sloped roof > 2:12 39 32

Dakvlak met Mapeplan® TM

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

0343 - 59 50 10

WECAL: Compleet en objectief in isolatie- & dakbedekkingsmaterialen

EXCLUSIEF DISTRIBUTEUR VAN MAPEPLAN® T
✓   Recyclebare duurzaam milieuvriendelijke TPO/FPO kunststof dakbanen voor  

de afdichting van platte en hellende daken met verhoogde SRI eisen (LEED)

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

✓   Uitstekende mechanische eigenschappen en wortelwerend (FLL)

✓   Bestand tegen veroudering, UV-straling en diverse weersinvloeden, met hoge 
zonreflectie en grote emissiviteit speciaal voor COOL ROOF daksystemen

✓   Nu vanaf 1,8mm dikte standaard met Verzekerde Projectgarantie

TOTAALPAKKET VOOR DE DAKDEKKER

MAPEPLAN® T TPO/FPO kunststof dakbedekkingssystemen  
met SMART WHITE zonreflectie voor COOL ROOF daksystemen
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Voor SealEco begint het jaar goed. De producent en leverancier van 

EPDM rubberfolies voor daken, goten, gevels en vijvers is verhuisd naar 

het nieuwe gebouw aan de Handelsweg 45 in Lemelerveld. Met een 

totaal vloeroppervlak voor productie en magazijn van 3.900 m2 en  

800 m2 kantoorruimte incl. trainingscentrum en kantine, heeft SealEco 

weer de ruimte om efficiënt te functioneren en ook verder te groeien. 

25-jarig jubileum straks onder één (EPDM)dak

Nieuwe huisvesting 
voor SealEco

In april bestaat SealEco 25 jaar. “Dan hopen we meteen 
ook een feestje te kunnen bouwen voor deze schitterende 
nieuwbouw”, vertelt Sales Director Ron Laurentzen. “Het is in 
elk geval een enorme vooruitgang in vergelijking met de 
oude situatie waarin we met bijna veertig mensen verspreid 
werkten over drie locaties. In december hebben we de 
voorraden verplaatst en is iedereen verhuisd, de eerste 
week van januari zijn we hier gestart met werken.”

REPRESENTATIEF
De nieuwbouw was niet alleen noodzakelijk om efficiënter 
te kunnen werken, door de sterk gegroeide vraag naar  
EPDM-producten is de Nederlandse vestiging van SealEco 
de laatste jaren mee ontwikkeld. “Dan is een passend  
kantoor met bedrijfshal wel zo prettig”, vervolgt Laurentzen. 
“Het kantoor telt drie lagen en is representatief afgewerkt 
met licht gekleurd baksteen en hout. Binnen beschikken  
we over vrij indeelbare kantoorvleugels aan weerszijden 
van de centrale hal. De bedrijfshal is 4.000 m2 en ruim  
tien meter hoog en heeft een vrije overspanning van  
maar liefst 40 meter. Een perfecte plek om EPDM-kleden  
te assembleren.”

ZELF BOUWEN
Het Nederlandse SealEco BV is onderdeel van SealEco AB 
in Zweden. Het geheel valt onder de Nordic Waterproofing 
Group, een investeringsmaatschappij die genoteerd is aan 
de Nasdaq-beurs in Stockholm. Directeur Edwin van Dijk ver- 
telde onlangs in Roofs het bijzondere van deze nieuwbouw: 

“We hebben besloten zelf te bouwen, een unicum in de 
geschiedenis van de Nordic Waterproofing Group, dat 
vooral in bedrijven investeert en niet in stenen. We namen 
The Citadel Company als architect in de arm. Die maakte 
niet alleen het ontwerp maar dacht ook mee over proces-
sen, logistiek en de routing om het meest efficiënte gebouw 
voor ons te ontwerpen.” De nieuwbouw is gerealiseerd door 
HEUTBOUW uit Genemuiden, dat een jaar geleden het 
honderdjarige bestaan vierde en sindsdien het predicaat 
Koninklijk draagt. 

DUURZAAM
Op het gebied van duurzaamheid slaat deze nieuwe 
huisvesting een goed figuur. Het pand is gasloos en het 
kantoorgedeelte volledig energieneutraal. Laurentzen:  
“Op het dak van het kantoor liggen honderd zonne-
panelen met ruim voldoende vermogen om de zes warm-
tepompen en alle elektrische installaties te voeden.  
Zowel het kantoor als de bedrijfshal hebben vloerverwar-
ming. Uiteraard is de hele nieuwbouw uitgevoerd met led- 
verlichting. De kantoren hebben bovendien veel glas en 
dat zorgt voor veel daglichttoetreding op de werkplekken.”

SPECIAL KUNSTSTOF DAKBEDEKKINGEN

Representatief kantoor en een grote kolomvrije hal.

Showroom op het dak. Sleuteloverhandiging bij de oplevering. 



Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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• HOOFDAANNEMER: HEUTBOUW, GENEMUIDEN
•  ONTWERP & PROJECTMANAGEMENT:  

THE CITADEL COMPANY, OMMEN 
• E- EN W-INSTALLATIES: GEISSLER INSTALLATIETECHNIEK 
• DAKDEKKER: SERCO DAKSPECIALISTEN, LEMELERVELD
• DAKVEILIGHEID: EUROSAFE SOLUTIONS

INVESTERINGSAFTREK
Uiteraard is voor het waterdicht maken 
van de daken gekozen voor de duurzame 
systemen van SealEco. Laurentzen:  
“Serco Dakspecialisten heeft het 3.900 m2  
grote dak van de hal voorzien van ons 
Guardian thermobond inductiesysteem  
in combinatie met de Prelasti FR EPDM.  
De ongeveer tien membranen zijn door 
middel van het thermobond inductiesys-
teem mechanisch bevestigd op de onder-
constructie. Dit systeem is op dezelfde wijze 
ook weer te onthechten en nog steeds het 
enige systeem dat in aanmerking komt 
voor de MIA/VAMIL-regeling, een investe-
ringsaftrek voor de opdrachtgever.”

KANTOORDAK
Die vlieger ging niet op voor het kantoordak. “Daar liggen 
zonnepanelen op rubbergranulaat dragers”, zegt Laurentzen.  
“We hebben gekozen voor een losgelegd membraan Pre-
lasti Green uit één stuk met ballast van grind.  
Prelasti Green bestaat uit 42% gerecycled rubber. Dat is vol- 
ledig demontabel en duurzaam. Het nadeel is dat gebal-
laste systemen door de producenten EPDM nog niet zijn 
aangedragen voor de MIA VAMIL-subsidie. Overigens is het  
dak van de hal toegankelijk vanuit de tweede kantoorver-
dieping. We hebben op de hal in witte grote letters de naam  
SEALECO aangebracht in de afmetingen 5 bij 27 meter.  
Een showroom van 3.900 m2”, besluit Laurentzen tevreden. ■

“We make waterproofing easy”

SealEco BV
Handelsweg 45
8152 BN Lemelerveld 
Tel.: +31 (0)572 371 027
E-mail: info.nl@sealeco.com

Ons bedrijfsconcept
Wij zijn dé specialist in het produceren van op maat  
gemaakte, duurzame EPDM dakmembranen. 
Naast de keuze van de juiste producten in combinatie 
met de juiste applicatie ontzorgen wij onze klanten en 
opdrachtgevers.

Onze kernwaarden
• Ethiek: Wij streven naar eerlijkheid en volgen hoge 

normen en waarden in ons dagelijks werk.
• Relatie: Wij proberen ons steeds in de positie van 

onze klant te verplaatsen.
• Betrouwbaarheid: Wij leveren kwaliteit in alles wat 

wij doen.

www.sealeco.com

Onze kwaliteit
Kwaliteit is ons sleutelwoord. Wij produceren en leveren 
alleen A-kwaliteit producten en systemen. Daarnaast 
zijn wij in bezit van het KIWA procescertificaat “verwer-
ken van kunststof folie”. Onze processen en geleverde 
prestaties worden zowel intern als extern gecontroleerd.

Uw totaal leverancier
Door ons uniek aanbod aan de markt is er altijd een juist 
product en/of systeem voor elke toepassing. Wij zijn uw 
totaal leverancier op het gebied van EPDM rubberfolies. 
Wij geven advies op maat, ondersteunen, leiden op en 
begeleiden onze klanten van A tot Z. 

Brandveilig werken Milieubewuste keus Duurzame daksystemen

SPECIAL KUNSTSTOF DAKBEDEKKINGEN

De eerste materialen worden gelost in de nieuwe laad- en losdock  

aan de Handelsweg 45. 

Veiligheidsvoorzieningen op het dak.
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De wens van een volledig energieneutraal gebouw is gerealiseerd  
door een ontwerp waarin rekening is gehouden met de gebouw- 
oriëntatie, de bezonning en de inzet van passieve zonnewarmte.  
De gebouwschil is hoogwaardig geïsoleerd en er is gekozen om  
alles licht te houden om overhitting te voorkomen. Energie wordt  
opgewekt door 350 zonnepanelen op het dak en er is alleen led- 
verlichting toegepast. Hierdoor voldoet het gebouw aan het BREAAM  
“Very Good” en heeft het een Frisse Scholen Klasse B-certificering.

PVC-P DAKBEDEKKING 
Voor het dak van het Ashram College Nieuwkoop heeft Hester 
Dakwerken uit Alphen aan den Rijn de BauderThermofol U20 (2 mm) 
toegepast. De nadrukkelijke wens van de klant was een extreem 
duurzame dakbedekking, die de levensduur van de zonnepanelen 
zal overstijgen. Daarom is gekozen voor deze 2 cm dikke PVC-P dak-
bedekking. Het éénlaagse Bauder Thermofol-systeem voldoet aan 
alle huidige eisen en voorziet in een veilige en duurzame toepassing 
bij zowel nieuwbouw als renovatie. De lichtgrijze kleur past goed 
in het ontwerp en zorgt ervoor dat het betreffende dakoppervlak 
relatief koel blijft, wat gunstig is voor het rendement van de zonne-
installatie. De vele ronde vormen en bijzondere details waren met 
de sterke en toch flexibele Bauder Thermofol-dakbaan geen enkel 
probleem voor de dakdekker. 

Dit project is opgeleverd met volledig verzekerde  
projectgarantie. Hierbij is conform richtlijnen  
gecontroleerd op correcte uitvoering tijdens en  
na oplevering. Met de juiste uitvoering en KOMO- 
gecertificeerde PVC-P baan is het Ashram College 
verzekerd van een probleemloos en waterdicht 
dak. ■

In 2019 is het volledig energieneutrale nieuwe Ashram College in 

Nieuwkoop opgeleverd. “Het is een expressieve school geworden  

met ruim opgezette leerpleinen en een centraal hart waar leerlingen 

en docenten samen komen. De slogan van de school – persoonlijk, 

veelzijdig en resultaatgericht – vormt de basis voor het ontwerp van  

het gebouw. De school biedt zowel leerling, leraar als medewerker de 

ruimte zijn eigen pad te kiezen. De veelzijdigheid van de school is terug 

te zien in het ontwerp dat een hoofdvorm heeft met drie vleugels.  

De buitenzijde bestaat door die vorm uit een 

opeenvolging van holle en bolle vormen. 

Project: Ashram College Nieuwkoop

Hoogwaardige oplossing  
voor bijzonder dak

Ashram College Nieuwkoop  

(Foto: Pim Bakker)

BauderTHERMOFOL
Duurzaamheid is voor ons vanzelfsprekend

Dakbedekkingen bestemd voor industrie- en hallenbouw dienen 
aan relatief zware eisen te voldoen. Bauder biedt daarvoor  
systeemoplossingen op basis van PVC-P.
Het éénlaagse BauderTHERMOFOL systeem voldoet aan alle  
actuele eisen en voorziet in een veilige en duurzame toepassing 
bij zowel nieuwbouw als renovatie.

Bauder BV, Ambachtsweg 4 H, 3953 BZ MAARSBERGEN  
Telefoon: (0343) 437200, info@bauder.nl ,www.bauder.nl
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Carlisle Construction Materials BV (CCM Europe) neemt in de  

Nederlandse EPDM-branche een bijzondere plaats in: het is de  

enige producent van een kunststof dakafdichting in Nederland.  

“Aan EPDM hoeven we niets te veranderen, innovatie zoeken we  

in nieuwe toepassingen”, zegt Benno Nijenhuis van CCM Europe.

“ Voor water- en luchtdichting  
is EPDM perfect zoals het is!”

het Engelse ARBO® Sealants. In Nederland produceren  
we de merken HERTALAN®, ECOLAN® en HARDCAST®. 
De sealants van ARBO® worden in Engeland en RESITRIX® 
wordt in Duitsland geproduceerd.” 

ENIGE PRODUCENT IN NEDERLAND
Daarmee is CCM Europe de enige kunststofproducent in 
Nederland. Nijenhuis: “Wij zijn de enige EPDM-producent  
in Nederland en behoren nog tot de traditionele maak-
industrie. Wij maken van grondstoffen een eindproduct.  
Dat betekent dat wij eerst een mengproces hebben waarin 
de grondstoffen (EPDM, roet, vulstoffen, zwavel en overige) 
tot plastomeer compound gemengd worden. Van deze 

compound maken wij meerdere eindproducten, zoals 
plaatmateriaal, profielen en biogas-afdichtin-

gen. Maar onze core business is het 
produceren van EPDM-folie.  

De plastomeer compound 
wordt daartoe op vorm ge-

extrudeerd en gevulkaniseerd. 
Na dit proces spreken we dan over 

een elastomeer. Dat elastomeer is ge-
reed voor verdere bewerkingen. We kunnen 

het opsnijden in losse rollen, lamineren met een 
zelfklevende laag of lassen tot grote membranen.  

Dat laatste gebeurt in onze productievestiging in Roemenië, 
waar we meerdere membraantafels tot onze beschikking 
hebben. Door het lassen krijgen de verbindingen dezelfde 
eigenschappen als het folie zelf.” Dit kan in 2D, maar ook in 
3D, voor zwemvijvers en luchtdichting van kieropeningen. 
Nijenhuis: “Hierbij geef je de membranen de wenselijke  
3D vorm, dus je brengt bijvoorbeeld de wanden voor  
zwem vijvers of hoeken voor plaatsing bij stelkozijnen al aan. 
EPDM is een echt multifunctioneel product met geschikte toe-
passingen voor de gehele gebouwschil, niet enkel het dak.”

Nolanda Klunder

Carlisle Construction Materials Europe  
is onderdeel van de Amerikaanse holding  
Carlisle Companies Inc. Dat beursgenoteerde  
bedrijf heeft drie divisies: Construction Materials ,  
Interconnect Technologies en Fluid Technologies.  
Tot de eerstgenoemde divisie behoort Carlisle Construction 
Materials Europe.  

EUROPESE FOOTPRINT
Marktleider CCM Europe is actief in heel Europa.  
Benno Nijenhuis, Senior Marketing Manager van CCM  
Europe, vertelt: “Carlisle Companies wilde een footprint in 
Europa en nam daartoe in 2012 de EPDM-merken HERTALAN®  
en RESITRIX® over. Daarna groeide CCM Europe verder door 
de integratie van HARDCAST® in Weesp en de overname van  

INNOVATIE
De Nederlandse vestiging van CCM Europe heeft een eigen 
Research & Development-afdeling. “Daar zijn we continu 
bezig met het testen en doorontwikkelen van onze produc-
ten. We leveren binnen geheel Europa, waarbij elk land zijn 
eigen eisen stelt” zegt Nijenhuis. “Daarnaast werken we aan 
innovatie. De eigenschappen van EPDM zijn al vijftig jaar 
hetzelfde, maar de markt verandert. Innovatie betekent voor 
ons dus niet dat we het product ‘EPDM’ veranderen, maar 
dat we actief aansluiten bij de huidige duurzame trends en 
ontwikkelingen.”

Een innovatie is bijvoorbeeld de zelfklevende HETRALAN® 
EASY STICK GS voor afdichting van gootconstructies en  
kier- en constructie-openingen. De EASY STICK GS combi-
neert de eigenschappen van een (gewapende) EPDM met 

een kleeflaag uit BUTYL, vertelt Nijenhuis. “We gebruiken in 
Nederland veel zink voor goten. Zink is een grondstof die 
onder druk staat en in de toekomst beperkt beschikbaar 
zal zijn. EPDM is een perfect alternatief voor de gootafdich-
ting. Maar ook de luchtdichting kan met een EASY STICK GS 
gerealiseerd worden. De combinatie van EPDM en BUTYL 
levert een zogenoemde μ-waarde van meer dan 170.000.  
Een ander voorbeeld is de HERTALAN® EASY WELD GS, een 
gewapende EPDM dakbaan met een thermoplastische  
lasstrook. EPDM (als elastomeer) is niet plastisch, maar je 
kunt wel een laag aanbrengen met plastische eigenschap-
pen. Hierdoor kan vervolgens met hete lucht de waterdich-
tende verbinding aangebracht worden. Sinds de jaren ‘80 
maken we als CCM ook ons RESITRIX® assortiment: dakba-
nen bestaande uit een EPDM toplaag met een onderlaag 
van hoogpolymeer SBS bitumen. Een unieke combinatie 

SPECIAL KUNSTSTOF DAKBEDEKKINGEN

HERTALAN
®  EASY STIC

K GS

R&D afdeling met ovens en de testop-

stelling voor de Compound menging 

(achterin, groen).

Op de ‘Rollerhead’ wordt van de  

compound de EPDM folie in dikte  

en breedte geproduceerd.

“ Aan EPDM  
hoeven we niets  
te veranderen,  
innovatie zoeken 
we in nieuwe  
toepassingen”
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met de EPDM. Het mooie hiervan is dat je de hechting met 
een vergelijkbaar procedé weer los kunt maken, waarna het 
membraan gebruikt kan worden in een andere toepassing 
of op een ander dak, of – beter nog – gedevulkaniseerd 
kan worden. Bij devulkanisatie wordt het elastomeer weer 
een plastomeer, dat verwerkt kan worden tot nieuwe EPDM.  
Vanuit de Rijksoverheid zijn er regelingen waarbij de  
opdrachtgever een fiscale tegemoetkoming kan krijgen 
voor dit systeem, de Mia/Vamil.”

GEHELE GEBOUWSCHIL
Nijenhuis: “Een van de ambities van CCM Europe is de  
verdere integratie van dak en gevel, dus de volledige  
water- en luchtdichting. We maken de hele gebouwschil 
lucht- en waterdicht, van fundament tot en met dak.  
Daarvoor leveren we al complete systemen en dat assorti-
ment zal alleen maar groeien. We hebben veel bouwfysische 
en bouwkundige kennis in huis en het delen van die kennis 
zit diep in ons DNA. We zijn er voor alle betrokken partijen, 
van gebouweigenaar tot en met de verwerkers. We advi-
seren de eerste en begeleiden de laatste bij goede verwer-
king van onze producten: we zijn aanwezig bij werkzaam-
heden indien nodig, leiden de verwerkers op en kunnen 
helpen bij vragen.”

“Carlisle Construction Materials BV is een mooi Nederlands  
bedrijf, dat een belangrijke bijdrage levert aan de bouw-
industrie in Nederland”, besluit Nijenhuis. “Of het nou door 
duurzaamheidsinitiatieven als de Green Deal of industriële 
ontwikkelingen als modulair bouwen komt, in de bouw is al-
tijd vernieuwing. Daar spelen wij met ons assortiment op in.  
Elk gebouw heeft water- en luchtdichting nodig en daar-
voor is EPDM perfect zoals het is.” ■

die het mogelijk maakt dat een vrij ‘traditioneel geschoolde’ 
verwerker eenvoudig de overstap kan maken naar het aan-
brengen van EPDM daksystemen. De verwerking toont veel 
overeenkomsten, alleen EPDM wordt nooit met open vuur 
aangebracht. De naadverbindingen gaan met hete lucht. 
RESITRIX® is daarmee wereldwijd een uniek product.”

DUURZAAMHEID
“Ook met het oog op duurzaamheid hoeven we niets te 
veranderen aan ons product. EPDM scoort heel goed in  
termen van de LCA (Levenscyclusanalyse). Wij zijn veel 
betrokken bij duurzaamheidsplatforms. De valkuil die men  
daar heeft, is dat stappen worden overgeslagen. Het 
liefst gaat men van een bitumen product direct naar een 
bio-based product. Dat gaat niet en in feite is EPDM de 
oplossing hier. We moeten hier niet altijd de wens hebben 
om iets nieuws te willen bedenken. In theorie zouden wij 
een bio-based EPDM afdichting kunnen maken. Er zijn voor 
alle grondstoffen wel alternatieven te vinden, maar dat wil 
niet zeggen dat je een afdichtingsproduct kunt produceren 
dat aan alle bouwregel- en wetgeving voldoet. We hebben 
dan van doen met veel factoren zoals certificering, brand-
klassen, levensduur en mechanische sterktes. Je kunt niet 
zomaar de samenstelling van je product veranderen,  
dat heeft heel veel voeten in de aarde.”

Een belangrijke eigenschap van EPDM is dat het circulair 
is. Die mogelijkheid wordt nog beter door plaatsing met 
inductie. Nijenhuis licht toe: “Het voordeel daarvan is dat 
grote membranen mechanisch bevestigd kunnen worden 
zonder doorboord te worden. Het is inmiddels alweer jaren 
geleden dat wij als CCM Europe een coating hebben ont-

wikkeld die op de  
drukverdeelplaat (DVP) 
is aangebracht.  
Hoe simpel dit ook lijkt, 
het heeft er wel voor 
gezorgd dat naast PVC 
en TPO ook onze EPDM 
geschikt is gemaakt 
voor deze wijze van 
bevestiging. Bij inductie 
plaats je de DVP’s met 
deze speciale plastische  
coating op het dak. 
Daaroverheen leg je  
het membraan.  
Vervolgens plaats je  
een inductie-apparaat 
op de plek waar een 
DVP ligt. Dit apparaat  
geeft een magnetische 
straling, waardoor de  
DVP warm wordt en  
de coating plastisch.  
Er ontstaat vervolgens 
een duurzame hechting 
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Complete systemen voor de hele gebouwschil.

Circulaire loop

WWW.CCM-EUROPE.COM

CARLISLE® luchtdichte oplossingen
Hoge Vrijheid Den Haag - © Open Development, Vink Bouw en 

Martijn van der Hijden architecten

CARLISLE® water- en luchtdichte oplossingen
Depot Boijmans van Beuningen Rotterdam - © MVRDV - © Flying Holland

Voor elk project een
duurzame oplossing
CARLISLE® CM Europe biedt met onze 
merken RESITRIX® | HERTALAN® | 
HARDCAST® duurzame EPDM en BUTYL 
afdichtingen voor platte daken en gevels.
Water- en luchtdichte oplossingen met 
maatgerichte service, technisch advies 
en projectbegeleiding.

Uw kennispartner van ontwerp  
tot realisatie.

CARLISLE® luchtdichte oplossingen
Amstel Toren Amsterdam - © Powerhouse Company

CARLISLE® luchtdichte oplossingen
Amphia Breda -© Wiegerinck Arch. - © Jeroen van Eindhoven-Beeld Werkt

CARLISLE® waterdichte oplossingen
Geofort Herwijnen - © negen graden architectuur

CARLISLE® waterdichte oplossingen
Station Arnhem Centraal - © UNStudio - © APA

CARLISLE® waterdichte oplossingen
Summertime - © SeARCH

CARLISLE® waterdichte oplossingen
CIRCL Amsterdam - © de Architekten Cie.

CARLISLE® water- en luchtdichte oplossingen
Pontsteiger Amsterdam - © Arons en Gelauff architecten

CARLISLE® water- en luchtdichte oplossingen 
Groninger Forum - © NL Architects

CARLISLE® water- en luchtdichte oplossingen
Valley Amsterdam - © MVRDV - © Marcel Steinbach
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Luierfabrikant Drylock Technologies is een familiebedrijf, maar tegelijk 

ook een multinational die producten voor persoonlijke hygiëne maakt. 

Voor het 8.000 m² grote dak van hun nieuwe fabriek in werelderfgoed-

stad Segovia heeft het bedrijf gekozen voor de RENOLIT ALKORPLAN 

Smart F dakbaan voor mechanische bevestiging. Een keuze die is 

ingegeven door duurzaamheid en lagere milieu-impact. 

Milieubewuste bedrijven kiezen voor slimme dakbaan

Recyclebaar, uv-bestendig, energie- 
besparend en prijswinnend

van een huis in Stadskanaal, die deze energie-efficiënte 
dakbaan slim combineerden met zonnepanelen.

MEER MET MINDER
Waarin steekt nu het grote voordeel van deze innovatieve  
kunststof dakbaan? RENOLIT ALKORPLAN Smart werd speciaal 
ontwikkeld met het oog op duurzaamheid. Met een dikte 
van slechts 1,2 mm is deze ultradunne dakbaan koploper 
in duurzaamheid, omdat er minder grondstoffen nodig zijn 
voor een betere kwaliteit en bijgevolg langere levensduur 
in vergelijking met een standaard dakbaan. Op het einde 
van de levenscyclus is de dakbaan volledig recycleerbaar 
en kan herverwerkt worden tot nieuwe materialen. Op en top  

circulair. Renolit beschikt in haar productie- 
eenheid in Barcelona over een eigen recy-
clingunit voor het herwerken van producten 
uit de hele Renolit-groep, een initiatief van 
“Renolit goes Circular” om de milieu-impact 
van kunststoffen te verminderen. 

SOLAR SHIELD
De RENOLIT ALKORPLAN Smart dakbaan heeft 
nog meer pluspunten. De dakbaan is name-
lijk voorzien van een speciaal ontwikkelde 
toplaag, die de dakbaan beschermt tegen 
uv-straling, de zogenaamde Solar Shield  
technologie. Uv-straling is dé grote boosdoener 
voor de veroudering van PVC-P dakbanen. 
Dankzij deze toplaag wordt de veroudering 
afgeremd, blijft de kwaliteit behouden en 
gaat de dakbaan heel wat langer mee.  
Speciale pigmenten in deze revolutionaire  

Ook chocoladeproducent Simón Coll in Barcelona,  
eigenaar van het befaamde chocolademerk Amatller,  
was overtuigd van deze dakbaan. De verwerking van  
chocolade vraagt een binnentemperatuur die het hele jaar 
door stabiel is en daarvoor leek de ultradunne dakbaan 
ook de ideale oplossing. Minder opwarming in het gebouw 
betekent minder kosten voor koeling en bijgevolg minder 
CO2-uitstoot. Niet alleen landen met een warm klimaat  
hebben baat bij een duurzame cool colour dakbedekking.  
Ook het Nederlandse bedrijf Koops Verhuisgroep bijvoor-
beeld denkt milieubewust en viel voor deze slimme dakbaan 
voor hun 2.400 m² grote opslaghal. En ook de bewoners 

Solar Shield zorgen trouwens ook voor een extra hoge reflec- 
tie van zonnestralen. RENOLIT ALKORPLAN Smart in cool grey 
of cool ivory scoort daardoor tot 48% beter op het gebied 
van UV-reflectie en emissievermogen dan gewone gekleurde  
dakbanen. Het dak én het onderliggende gebouw blijven 
koel, waardoor er minder airconditioning en dus energie 
nodig is. Op die manier gaat RENOLIT ALKORPLAN Smart 
ook de strijd aan tegen het hitte-eilandeneffect in steden. 

Wanneer zo’n hoog reflecterende dakbaan ook nog gecom-
bineerd wordt met zonnepanelen, levert de reflectie boven-
dien extra rendement van de panelen. Dit alles illustreert 
dat ook het milieu baat heeft bij de RENOLIT ALKORPLAN 
Smart dakbaan. 

MEER ZUURSTOF
Vanuit ecologisch bewustzijn ging RENOLIT ALKORPLAN zelfs 
nog een stap verder en lanceerde de Smart³-campagne. 
Smart³ is een speciale actie waarbij per drie aangekochte 
rollen van de RENOLIT ALKORPLAN Smart dakbaan een 
boom wordt aangeplant. Op die manier wil de producent 
de ecologische voetafdruk van RENOLIT ALKORPLAN Smart 
– hoe minimaal die ook is – zoveel mogelijk compenseren. 

Een bijkomende geste naar het milieu toe. Bomen halen 
CO2 uit de lucht - maar liefst 400 kg op een levensduur van  
10 jaar -, ze leveren zuurstof en zijn belangrijk om de klimaat-
opwarming tegen te gaan. Zo werden er bijvoorbeeld dankzij 
het project van de Koops Verhuisgroep in Assen 17 bomen 
geplant en maar liefst 6.825 kg CO2-uitstoot gecompenseerd. 
Voor elk Smart³ project krijgt elke gebouweigenaar hiervan 
een persoonlijk certificaat overhandigd. Bovendien kan het 
volledige groeiproces van de aangeplante bomen op de 

voet gevolgd worden op www.renolit.com/roofing/smart³, 
want elke geplante Smart³-boom wordt geografisch geloka-
liseerd en gefotografeerd. RENOLIT ALKORPLAN-partner 
Treedom is momenteel de enige website waarop mensen 
en bedrijven op afstand bomen kunnen planten en deze 
online kunnen volgen, een mooi initiatief waarmee ze ook 
rechtstreeks lokale boeren over de hele wereld financieel 
steunen. Dit alles zorgt ervoor dat de energie-efficiënte  

en duurzame Smart dakbaan voldoet aan duurzaamheids-
labels voor gebouwen als BREEAM, LEED en VERDE. 

RETHINK AWARD
RENOLIT ALKORPLAN Smart won eerder dit jaar de Rethink 
Award. Deze prestigieuze prijs, een initiatief voor leden van 
de Federatie NRK en PlasticsEurope Nederland, werd in het 
leven geroepen om innovatieve producten of initiatieven  

te promoten die bijdragen tot duurzaamheid, lagere CO2- 
uitstoot en circulaire economie. Met zijn slimme innovatie 
die niet enkel energie bespaart maar tegelijkertijd ook 
duurzame energie produceert scoort RENOLIT ALKORPLAN 
op alle vlakken. Minder grondstoffen, minder energie én 
een ongeëvenaarde levensduur. ■

SPECIAL KUNSTSTOF DAKBEDEKKINGEN

“ Voor elk Smart³ project  
krijgt elke gebouweigenaar  
hiervan een persoonlijk  
certificaat overhandigd”

Chocoladeproducent Simón Coll in Barcelona.

Goed beschermd tegen uv-straling. Woonhuis met RENOLIT ALKORPLAN Smart en zonnepanelen.
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De toekenning van het DGNB Navigator Label is een 
bevestiging van de nadruk die Firestone legt op duurzaam-
heid en hun pleidooi voor certificeringsprogramma’s voor 
groene gebouwen. 
De Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) 
is een van Europa’s grootste netwerken voor duurzame 
gebouwen, met meer dan 1.200 leden. Ze zijn voornamelijk 
aanwezig in Duitsland, maar hebben ook partnerorga-
nisaties in Oostenrijk, Zwitserland, Bulgarije, Denemarken, 
Hongarije, Thailand en China. De DGNB heeft een eigen 
certificeringssysteem (DGNB) dat werkt als een plannings- 
en optimalisatietool die helpt de aantoonbare duurzaam-
heid van bouwprojecten te verhogen.
De DGNB heeft ook de DGNB Navigator ontwikkeld,  
een gratis online database die bedoeld is voor architecten 
en ontwerpers om te gebruiken als plannings- en evaluatie-
tool bij het kiezen van bouwproducten voor gebruik in 
duurzame gebouwen en certificering. Fabrikanten kunnen 
het gebruiken om hun producten onder de aandacht 
te brengen en relevante informatie te verstrekken, zoals 
milieuproductverklaringen (EPD’s).
Nadat een bouwproduct is geregistreerd in de DGNB 
Navigator en voldoet aan de eisen van het DGNB Systeem, 
ontvangt het DGNB Navigator Label, waarmee fabrikanten 
hun inzet voor duurzaamheid kunnen aantonen.

RubberGard EPDM is een dakbaan die extreem bestendig  
is tegen ozon, UV-straling en extreme temperaturen.  
Omdat ze geen weekmakers of vlam-vertragers bevatten, 
blijven hun eigenschappen in de loop van de tijd stabiel  
en onveranderd. Studies tonen aan dat EPDM  
dakbanen een levensduur hebben  
van meer dan 50 jaar.

De lichtgekleurde  
UltraPly TPO dakbaan  
is warmtereflecterend die  
zonlicht reflecteert voordat het  
kan worden geabsorbeerd en om- 
gezet in warmte. Daarmee spaart deze  
chloorvrije, niet-gehalogeneerde en weekmakervrije  
baan op koelingskosten. UltraPly TPO kan gemakkelijk  
worden gerecycled. ■

De Duitse Sustainable Building Council (DGNB) heeft onlangs de  

RubberGard EPDM en UltraPly TPO dakbanen van Firestone Building 

Products het DGNB Navigator Label toegekend. Alleen producten  

die zijn opgenomen in de DGNB Navigator en voldoen aan de  

DGNB-systeemvereisten komen in aanmerking voor dit label.

DGNB Navigator Label voor  
RubberGard EPDM en UltraPly TPO

WIJ BIEDEN DAKDEKKERS VOLLEDIGE ONDERSTEUNING VAN CONCEPT TOT VOLTOOIING,  

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

MAAK DE OVERSTAP NAAR EPDM

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

FIRESTONE 
RUBBERGARD™ 
EPDM

VERDEELD DOOR: 

WWW.CPE.NL

SPECIAL KUNSTSTOF DAKBEDEKKINGEN
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GROENDAKEN

Voor de Noord Boulevard in Scheveningen ontwierp Bureau  

voor Stedebouw en Architectuur Wim de Bruijn, in opdracht van  

Hommerson, een parkeergarage met winkel- en horeca-units.  

Het 12.400 m2 dak werd voorzien van een groendak dat volledig  

opgaat in het duinlandschap. “Het project ligt naast een Natura 2000 

gebied en moest daar optisch op aansluiten”, legt Wim de Bruijn uit.  

“Deze parkeergarage is de eerste die echt in de zeewering is gebouwd.” 

Aan de zeezijde van het gebouw zijn horecagelegenheden en  

winkels gesitueerd. 

Groendaken verbeteren 
de leefomgeving

“Er is een compleet duinpakket aangebracht, inclusief drainagesysteem, voedingsbodem en beplanting.”

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

NESTELENDE VOGELS
De keuze voor een groendak is niet alleen uit esthetisch 
oogpunt gemaakt, op het dak kunnen vogels nestelen en 
bij hevige regenval houdt het dak vocht vast zodat het 
rioolsysteem niet overbelast wordt. Voor de begroeiing is 
gekozen voor gras dat op helmgras lijkt en heesters.  
Deze laatste zorgen ervoor dat installaties niet zichtbaar 
zijn en er natuurlijke hoogteverschillen in de begroeiing 
ontstaan. Het zand is in golven aangebracht. Door al deze 
elementen is een natuurlijk duinlandschap ontstaan. 

DUINPAKKET VAN 50 CM
“Er is een compleet duinpakket aangebracht dat, inclusief  
drainagesysteem, voedingsbodem en beplanting, op som- 
mige plaatsen wel 50 cm hoog is. Dat vraagt om een stevige, 
waterdichte basis”, zegt Dennis Geloudemans, directeur 
van Dakvisie dat gespecialiseerd is in waterdichte dakbe-
dekkingen. Op het betonnen dak is eerst een primer aan-
gebracht en vervolgens is de eerste onderlaag met warme 
bitumen gegoten. Hierop is de wortelwerende dakbaan 
EshaGum 446 WS van BMI Icopal gebrand. Zo ontstaat een 
geheel aan het beton verkleefde, waterdichte laag.”  
700 auto’s kunnen nu ongezien parkeren en 4.000 m2 winkels 
en horeca hebben de boulevard verlevendigd. Tegelijkertijd 
is het duinlandschap uitgebreid en het verstedelijkte  
Scheveningen een stukje groener geworden. 

UITZICHT OP GROEN IN HEERLEN
Woningcorporatie Weller heeft ruim 9.200 woningen in 
beheer. Eén van de kerndoelen van Weller is de verduurza-
ming van dit vastgoed. Toen het dak en de boeiboorden 
van de Karmelflat in Heerlen vervangen moesten worden, 
was dat voor Weller een uitgelezen kans om een groendak 
te realiseren. Het gebouw bestaat uit een begane grond 
met de entree en bergingen, met daar bovenop een  
woontoren van zestien verdiepingen. Vanuit deze woonlagen 
kijk je op het dak van de begane grond.  
Een groendak was het eerste waar Technisch Beheerder  
Ivo Spaubeek aan dacht. “Niet alleen uit duurzaamheids-
overwegingen zoals waterbuffering, isolerende waarde,  

langere levensduur van het dak en luchtzuiverende werking, 
maar ook uit esthetische overwegingen. Het uitzicht van de 
overwegend oudere bewoners van de flat was niet ideaal. 
Bovendien hoorden we geluiden over hoge temperaturen 
en een ‘teerlucht’ bij warm weer.”

SEDUM EN KRUIDEN
Als beplanting werd gekozen voor sedum, aangevuld met 
kruiden. Om er zeker van te zijn dat het dak waterdicht was, 
is na het monteren van de wortelwerende dakbedekking 
Icopal Universal WS het dak onder water gezet. Pas toen 
bleek dat het volledig waterdicht was, zijn de drainage en 
beplanting aangebracht. Weller maakt al jaren gebruik  
van Icopal Universal van BMI Icopal. Naast de kwaliteit en 
levensduur geeft Chrétien Bijlmakers, Adviseur Bedrijfsbureau 
van Weller, als belangrijke reden dat Weller geen open vuur 
bij werkzaamheden op het dak wil. En met Icopal Universal 
kunnen door middel van hete lucht, waterdichte lassen 
worden gemaakt.

TUINGEVOEL
Ivo Spaubeek is blij met het eindresultaat. “We krijgen hele 
enthousiaste reacties. Als de bewoners op een warme 
zomerdag een raam open hebben of op het balkon zitten, 
ervaren ze dat de buitenlucht koeler aanvoelt en prettig 
fris ruikt. Tevens is het uitzicht verbeterd. Vooral de lagere 
verdiepingen ervaren een tuingevoel.” Weller voorziet dat 
in de toekomst zowel bij renovatie als bij nieuwbouw meer 
groendaken zullen worden toegepast. ■

Noord Boulevard in Scheveningen: 700 auto’s kunnen nu ongezien 

parkeren en 4.000 m2 winkels en horeca hebben de boulevard 

verlevendigd.

Karmelflat in Heerlen

“ Een groendak kwam er  
uit duurzaamheids- en  
esthetische overwegingen”
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ROTTERDAMSE DAKENDAGEN

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Het ontwerp is een samenwerking met architectenbureau 
MVRDV. De spectaculaire oversteek boven de Coolsingel 
kun je een maand lang maken – de eerste bezoekers gaan 
op Hemelvaartsdag omhoog – maar uniek uitzicht is lang 
niet alles wat deze wandeling te bieden heeft. Terwijl je over 
en tussen de daken loopt, beleef je hoe innovatief dak-
gebruik bijdraagt aan een betere toekomst voor steden  
en stadsbewoners. De wandeling is weliswaar op hoogte, 
maar blijft laagdrempelig om te bezoeken: volwassenen 
mogen voor een klein bedrag naar boven en kinderen 
gaan gratis mee. Meer praktische informatie volgt in het 
voorjaar van 2022. 

DAKINNOVATIES IN BEELD
Rotterdamse Dakendagen wil dit grote evenement realiseren 
naast het bestaande festival in juni, in samenwerking met 
Gemeente Rotterdam en vele andere partners. Bedrijven 
en non-profitorganisaties laten op de daken hun nieuwste 
dakinnovaties zien, onder andere op het gebied van groen, 

water, energieopwekking en woon- en verblijfsruimte op 
daken. Ook kunstenaars en wetenschappers verbeelden 
de toekomst van het dak en de stad. Het resultaat is een 
grootse manifestatie waar alle grootstedelijke uitdagingen 
van deze tijd voorbijkomen: van bewoners beschermen 
tegen de gevolgen van klimaatverandering, tot het creëren 
van veilige en prettige openbare ruimte in een stad die 
alsmaar drukker wordt.

ROTTERDAM ARCHITECTUUR MAAND 
De Rotterdam Rooftop Walk vindt in 2022 
plaats tijdens de Rotterdam Architectuur 
Maand, wanneer de innovatiekracht en 
kwaliteit van architectuur in de stad gevierd 
wordt met onder andere festivals, tentoonstel-
lingen en lezingen. Het ontwerp bouwt voort 
op een traditie van grote publiekstrekkers op 
hoogte, zoals ‘De Trap’ in 2016. Deze tijdelijke 
interventie was een ontwerp van MVRDV  
in het kader van Rotterdam viert de stad!, 
de manifestatie ter ere van 75 jaar wederop-
bouw na het bombardement op Rotterdam. 
Maar ook verder terug, tot de kabelbaan  
van C70 en de bouw van de Euromast voor 
de Floriade in 1960. ■

Een maand lang mooie vergezichten: van 26 mei t/m 24 juni 2022  

beleef je hoe dakgebruik kan bijdragen aan een betere toekomst  

voor stadsbewoners Nog niet eerder konden zoveel mensen het  

dak op in Rotterdam. De jaarlijkse Dakendagen zijn al vaste prik;  

maar volgend jaar komt er een groots, eenmalig dakevenement bij.  

Rotterdamse Dakendagen organiseert naast het bekende festival  

nu ook de Rotterdam Rooftop Walk, een route op dakniveau inclusief 

een luchtbrug tussen WTC Rotterdam en de Bijenkorf. 

Rotterdam Rooftop Walk

HONDERDEN VARIATIES ALUMINIUM DAKRANDEN

Roval Aluminium is marktleider in aluminium dakranden. 

Dat betekent dat Roval voortdurend op zoek is naar 

vernieuwing en manieren om haar klanten optimaal te kunnen 

ondersteunen. Aannemers en dakbedekkingsbedrijven kunnen 

daarom rekenen op een gevarieerd assortiment standaard-

dakranden en architectonische dakranden van honderden 

modellen. Al deze modellen zijn leverbaar in verschillende 

lengtes in vrijwel alle Ral-kleuren én in brute, gemoffelde of 

geanodiseerde uitvoering. Als totaalleverancier zorgt Roval 

Aluminium desgewenst ook voor bevestigingsgaten, binnen- 

en buitenhoeken en verbindingsplaatjes. Da’s mooi duurzaam.

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

“ Een luchtbrug over de  
Coolsingel en wandelen  
door een toekomstbeeld  
van de stad”

Impressie Rooftop Walk. (Beeld: MVRDV) 
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•  de dakdekker moet voor het verborgen gebrek aanspra-
kelijk zijn dan wel moet de aansprakelijkheid hebben 
erkend. Dat is niet het geval als de dakdekker het herstel 
onverplicht en/of coulancehalve heeft uitgevoerd. 

•  het door de dakdekker uitgevoerde herstel moet substan-
tieel of structureel zijn. Met andere woorden: het moet 
gaan om daadwerkelijk herstel waarvan de opdrachtgever 
de verwachting had dat de klacht daarmee definitief uit 
de wereld zou zijn. Het uitvoeren van provisorisch herstel 
dan wel het doen van een proef om te onderzoeken  
of de gemelde klacht daarmee opgelost kan worden,  
is geen substantieel herstel volgens de jurisprudentie van 
de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen.  

Belangrijk is dat een eventuele nieuwe termijn van vijf jaar 
uitsluitend geldt voor een gebrek in het herstelde werk.  
Dit betekent dat er géén nieuwe verborgen-gebrekentermijn 
aanvangt voor andere gebreken aan het oorspronkelijke 
werk of voor nieuwe, soortgelijke gebreken die niet eerder 
zijn hersteld. 

Wij leggen dit uit aan de hand van een voorbeeld. Stel een  
dakdekker levert een dak op in 2015. In 2018 meldt de 

Auteurs: Lieke Brouns en Lieke Daam 

Een rechtsvordering op grond van een verborgen gebrek 
vervalt door verloop van vijf jaren. Dat wil zeggen: een op-
drachtgever moet binnen vijf jaren na oplevering of einde 
onderhoudstermijn een procedure bij de Raad van Arbitrage 
in bouwgeschillen of de rechter starten om zijn rechten op 
grond van een verborgen gebrek veilig te stellen. Wat bete-
kent dit indien zich een gebrek voordoet na het einde van 
de verborgen-gebrekentermijn, maar de dakdekker binnen 
die verborgen-gebrekentermijn al eens herstel aan het werk 
heeft uitgevoerd? Staat de opdrachtgever dan met lege 
handen of is de aannemer toch aansprakelijk? 

NIEUWE TERMIJN NA UITGEVOERD HERSTEL? 
Het is inmiddels vaste rechtspraak van de Raad van 
Arbitrage in bouwgeschillen dat een vervaltermijn van vijf 
jaar opnieuw aanvangt nadat de aannemer (zoals een 
dakdekker) een verborgen gebrek heeft hersteld, indien is 
voldaan aan drie voorwaarden: 
•  de dakdekker moet het herstel zelf hebben uitgevoerd. 

Daaraan is niet voldaan als de opdrachtgever het herstel 
van een verborgen gebrek in het werk laat uitvoeren door 
bijvoorbeeld een derde.

Een nieuwe vijfjaarstermijn  
na herstel van een verborgen 
gebrek, of toch niet?

JURIDISCHE ZAKEN

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

opdrachtgever een klacht en voert de dakdekker herstel uit 
door het vervangen van EPDM-gootbekleding. Indien het 
gaat om een verborgen gebrek (en is voldaan aan de drie 
hiervoor genoemde voorwaarden), dan vangt in 2018 een 
nieuwe verborgen-gebrekentermijn aan van vijf jaren.  
Stel dat de opdrachtgever in 2022 opnieuw klaagt over 
het dak, maar dit keer niet over de EPDM-gootbekleding. 
De klacht gaat over de eindpannen die moeten worden 
vervangen. Indien deze klacht geen verband houdt met het 
herstel van de eerdere klacht over de EPDM-gootbekleding 
dan geldt hiervoor geen nieuwe vijfjaarstermijn.  

Voor een nieuw verborgen gebrek geldt de oorspronkelijke  
termijn van vijf jaren die aanving na de oplevering in 2015. 
Die termijn is op het moment van de klacht in 2022 al 
verstreken. De rechtsvordering van de opdrachtgever is dan 
ook in beginsel niet-ontvankelijk. Indien de klacht daaren-
tegen wel een verborgen gebrek zou zijn aan de herstelde 
EPDM-gootbekleding, dan is daarvoor dus wel een nieuwe 
vervaltermijn aangevangen in 2018. In dat geval staat de 
opdrachtgever niet met lege handen. 

TIPS VOOR DE PRAKTIJK
Met deze vaste rechtspraak in het achterhoofd, geven wij 
een vijftal tips om zo goed mogelijk om te gaan met herstel 
van een verborgen gebrek en de aanvang van een nieuwe 
termijn zoveel mogelijk te voorkomen: 

• geen open deur, maar daardoor niet minder belangrijk als 
zich een verborgen gebrek voordoet. Voer als dakdekker  
goed en deugdelijk herstel uit zodat de kans op een nieuw 
gebrek in het herstelde werk wordt geminimaliseerd; 

•  vermeld als dakdekker bij het uitvoeren van herstel dat 
het geheel onverplicht en coulancehalve gebeurt,  
zonder erkenning van aansprakelijkheid;

•  leg de uit te voeren herstelwerkzaamheden schriftelijk vast. 
Doe dit bij voorkeur in een gestandaardiseerd rapport 
met daarin in elk geval: een datum en omschrijving van 
de concrete klacht, een datum en omschrijving van het 
uitgevoerde herstelwerk en de exacte locatie daarvan. 
Maak van de situatie voor en na herstel duidelijke foto’s 
en/of een video, zodat duidelijk is wat is hersteld. In het 
geval van een nieuwe klachtmelding is het dan makke-
lijker om aan te tonen dat de klacht een nieuw gebrek 
betreft waarvoor geen nieuwe verborgen-gebrekentermijn 
is aangevangen; 

•  lever het herstelde werk op aan de opdrachtgever en 
maak een proces-verbaal van oplevering op van het her- 
stelwerk. Laat de opdrachtgever dit document voor akkoord 
ondertekenen en stuur als dakdekker de opdrachtgever 
een afschrift van het ondertekende rapport toe; 

•  indien de dakdekker met vaste onderaannemers werkt, 
dan is het verstandig deze verplichting voor het opmaken 
van een proces-verbaal na de afronding van het herstel-
werk ook contractueel aan deze onderaannemers op  
te leggen. ■

Lieke Daam á en Lieke Brouns â zijn werlzaam bij  
Poelmann van den Broek advocaten te Nijmegen

VERBORGEN-GEBREKENREGELING

Verschillende algemene voorwaarden in de bouw kennen een  

grotendeels vergelijkbare verborgen-gebrekenregeling. Op grond 

daarvan is een dakdekker aansprakelijk voor verborgen gebreken  

in het werk voor een periode van vijf jaren na oplevering of na  

einde onderhoudstermijn. Een verborgen gebrek is een gebrek  

dat de opdrachtgever vóór de oplevering niet heeft opgemerkt  

en ook niet redelijkerwijs had moeten/kunnen ontdekken tijdens  

de oplevering. Als zich een verborgen gebrek voordoet in het werk 

moet de dakdekker in beginsel dit gebrek herstellen.



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!

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!

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
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INTERNATIONALE DAKEN

Het begon in 2000 in het Noorse plaatsje Inderøy met boerderijvoeding. 

Zes jaar later werd een Langhuset (langhuis) gebouwd, in 2008 volgde 

de Litjstua, een jaar verder een keuken en in 2016 conferentiezaal Løa. 

In 2020 is Øyna, een bedrijf voor ecotoerisme, uitgebreid met 18 luxe 

hotelkamers. Onzichtbaar verborgen in het landschap.

Øyna te Inderøy
Magische overgangen en  
een dak naar het fjord

Tekst: Joep Klerx
Fotografie en renderings: Green Advisers AS,  
Interieurfotografie: Håvard Nyeggen Løberg

Het Øyna-gebouw in het plaatsje Inderøy in Noorwegen is 
van origine een plaatselijke evenementenruimte die  
in de laatste tien jaar stukje bij beetje uitgebouwd is tot  
iets groters. Het begon met een heel oud gebouw in de 
stijl van een ouderwets langhuis. Aanvankelijk werd het 
gebruikt door spelers van de sport putball (een variant  
op voetgolf) op het nabijgelegen veld. Ze realiseerden  
zich al snel dat catering onpraktisch was en dat ze een 
keuken nodig hadden. 
Die keuken had al snel een eetzaal nodig die de bezoeker  
een uitzicht van binnenuit bood. Het oude longhouse had 
namelijk geen ramen, het dak was laag en de muren 
waren opgevuld met aarde. De gasten vroegen naarmate 
de tijd verstreek om meer, dus werden er een paar jaar 
geleden vergaderzalen bijgebouwd. Uiteindelijk werd er  
in 2020 een uitbreiding met hotelkamers voltooid en die  
kamers, met uitzichten over de complete vallei, zijn bijzon-
dere staaltjes van bouwen geworden.

GOED GEÏSOLEERD
Vanuit het bestaande restaurant zie je alleen de grasmat 
en het groen waarmee het dak is bedekt. De dakrand  
loopt over in de fjord. Hierdoor lijkt het vanuit de eetzaal 
alsof de fjord onder het hotel doorloopt, ook al is dat  
enkele honderden meters verderop.
Het dak van hout en beton heeft een waterdicht mem-
braan van 4 mm FPO. Daarop ligt 20 cm PAROC® steenwol-
isolatie en de toplaag. Het isolatiepakket zorgt ervoor dat 
het gebouw als een passiefhuis kan worden geclassificeerd: 
zeer energiezuinig met een optimaal winter- en zomercom-
fort. Tijdens het grootste deel van het jaar kunnen  
de ruimtes daardoor op een comfortabele kamer-
temperatuur blijven zonder een klassiek verwarmings- 
of koelingssysteem te gebruiken.
Om het hotel onder de grond te bouwen is het geheel 
uitgegraven en op enkele plekken zijn er explosieven 
aan te pas gekomen om het vaste gesteente weg 
te blazen. De toplaag van graszoden is bewaard en 

uiteindelijk op het hoteldak gelegd, waardoor het opgaat  
in het landschap. Het dragende dak is licht gekanteld, 
zodat overtollig regenwater kan weglopen.

UITKRAGENDE KISTEN
De uitdaging was om een overdekte verbinding met de gas-
tenkamers te maken zonder het uitzicht van de bestaande 
faciliteiten te verstoren. Daarop kwam het idee voor een 
deels ondergrondse constructie en een verbindingsgang 
met slaapkamers die als houten kisten 5,3 meter uit de  
betonnen constructie kragen. Door de inzet van kruislaag-
hout (Cross Laminated Timber) konden de gastenkamers  
worden opgehangen, waarbij de opvulling aan de achter-
kant en de dakgrond als contragewicht fungeren. De kamers 
zijn met enkele honderden hoge kwaliteit koolstofstalen 

Øyna nu: centrumvoorzieningen en achttien hotelkamers. (Foto: Green Advisers AS)

Vanuit het bestaande restaurant zie je alleen 

de grasmat en het groen waarmee het dak 

is bedekt. (Foto’ s: Green Advisers AS)

Rooms with a view. (Foto’ s: Green Advisers AS)
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schroeven vastgebout. Dat was nodig omdat de grootste belasting op de 
verbinding 40.000 kg bedraagt. Voor de beeldvorming: met de metaal-
krullen van het boren van de boutgaten in het stalen gedeelte werd een 
container van 10 m3 tot aan de nok gevuld. 

Ook de wanden zijn gemaakt van kruislaaghout en hebben 20 centimeter  
extra isolatie aan de buitenkant voor het windscherm en de houten bekle- 
ding. De vloer heeft het vergelijkbaar systeem met balken en isolatie.  
Een vals houten plafond verbergt het ventilatiesysteem, dat individueel is 
voor elke gastenkamer, maar met een gemeenschappelijke luchtinlaat. 
De distributie van verse lucht gaat door de betonnen gang om natuurlijke  
koeling te krijgen voordat de lucht de gastenkamers binnenkomt.  
Een warmtepomp zorgt voor de verwarming van het ventilatiesysteem,  
het tapwater en de vloerverwarming. Deze manier van verwarmen ver-
hoogt het comfort voor de gasten en verlaagt het elektriciteitsverbruik.

VAN BETON NAAR FJORD
Om toegang te krijgen tot de hotelafdeling werd een 
lift gebouwd die de gasten van de receptie naar de 
kamers brengt. En dit is een deel van de magie die 
het project mede bijzonder maakt: je stapt vanuit de 
lichte en warme receptie een lift in en plots sta je in 
een kille betonnen gang die lijkt op een kelder die 
door het leger is ontworpen. Wanneer je de deur naar 
de gastenkamer opent, komt het lichte en warme 
gevoel terug. En als je door de kamer loopt naar het 
grote raam, ontvouwt zich een prachtig uitzicht over de 
fjord. Tegelijkertijd verandert het materiaal van koud 
beton in warm hout en worden de ambachtelijke 
details in het interieur fijner en gedetailleerder.  
Massief eiken en getint vurenhout worden gebruikt  
in een zorgvuldig evenwicht met het ruwe beton.  
Het uitzicht op de fjord en de omliggende bergen is zo 
weids dat je de kromming van de aarde kunt zien. 

PICKNICKDAK
Het dak maakt deel uit van de hotelfaciliteiten. Het kan 
door de gasten worden gebruikt om op te picknicken  
of voor de organisatie van openluchtevenementen.  
Een horizontale omheining met slanke betonijzeren palen 
rond het hotel moet ongevallen voorkomen. Na verloop 
van tijd zal de groei van plaatselijke bloemen en gras het 
dak helemaal doen opgaan in de omgeving. Daarmee zijn 
en blijven het dak én de onderliggende hotelkamers een 
prachtig verborgen juweel in het natuurrijke landschap. ■

ØYNA-GEBOUW
• OPLEVERING HOTELKAMERS: 2020
• ONTWERP: GREEN ADVISERS AS
• PROJECTARCHITECT: JOAKIM DØRUM
• OPPERVLAKTE: 1.033 M2 
• AANTAL KAMERS: 18 KAMERS
• WEBSITE: WWW.OYNA.NO

INTERNATIONALE DAKEN

Ook comfortabel in de winter. (Foto’ s: Green Advisers AS)

Magische overgang van de betonnen gang…

…naar de warme sfeer in de slaapkamer.  

(interieurfoto’s: Håvard Nyeggen Løberg)

Slaapkamers als houten kisten opgehangen aan de betonnen 

constructie. (Render: Green Advisers AS)
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VITALITEITSMANAGEMENT

Vitaliteit draait niet alleen om het bestrijden en voorkomen 
van ziekte en uitval, maar ook om het bevorderen van  
welzijn, employability (optimale inzetbaarheid van mensen, 
waardoor zij in staat zijn werk te krijgen en te behouden) 
en gezondheid. Vitaliteitsmanagement gaat om het  
versterken van mensen en de organisatie. Dit levert diverse 
voordelen op, onder meer: hogere medewerkerstevreden-
heid, minder uitval en minder verzuim, hogere productivi-
teit, efficiënter werken en hogere klanttevredenheid. 
 
Dakdekkers- en installatiebedrijf Gebr. Janssen uit het  
Brabantse Beugen is met deze materie aan de slag  
gegaan. De vele stapjes die op dit gebied worden  
gezet, maken samen een flinke stap. Eén van deze 
stapjes is de introductie van een nieuwe werknemer  
(lees ook werkneemster).

Wie herinnert zich dat niet? De eerste keer naar een  
nieuwe school, de eerste keer naar een nieuwe sportclub, 
de eerste keer naar een nieuwe baan, de eerste keer… 
Zweet onder de oksels, klamme handen, tintelingen in de  
buik, een paar keer naar het toilet en dan toch maar gaan. 
De aanloop is toch wel heel erg spannend. Waar kom je  
terecht, hoe is het daar, je kent niemand of misschien toch  
wel één of twee. Een beetje houvast heb je dan wel. 

En nu op naar je nieuwe werk. Maar hoe ontvangt je  
nieuwe werkgever jou? Hoeveel zorg gaat hij besteden 
aan jou op je eerst dag c.q. je eerste dagen? Heeft hij 
wel in de smiezen dat het voor jou wel erg spannend is? 
Gaat hij ervan uit dat alles wel los zal lopen omdat het 
voor hem inmiddels allemaal gesneden koek is? Hij kan 
toch niet verwachten van jou dat jij direct op de hoogte 
bent van de ICT-systemen, de veiligheidsprocedures, het 
kwaliteitsniveau, wie de top 10 klanten zijn, wat er van je 
verwacht wordt als je jarig bent, en ga zo maar door.

Ook bij Gebr. Janssen betrappen we onszelf wel eens op 
het gegeven dat we er te gemakkelijk vanuit gaan dat 
een nieuwe werknemer zijn draai wel vindt. Een nieuwe 

werknemer is vooraf 
gescreend op zijn 
werkniveau. Hij zal 
goed zijn in het 
werk wat hij moet 
doen, maar het 
werken volgens de 
procedures welke 
bij de werkgever 
zijn, gaat niet altijd 
conform wat de 
werk gever wil. Ook 
hier zijn wij als werk-
gever tegenaan 
gelopen.

Er is tijd en geld mee gemoeid om iemand te vinden,  
zorg dan ook voor de broodnodige stap welke nog  
gedaan moet worden om de werknemer te behouden: 
een goede introductie. Maak bijvoorbeeld gebruik  
van een buddy, een bedrijfsvideo, een introductieboek-
werk of bedenk het, het kan niet gek genoeg zijn zo 
belangrijk is het. 

Een nieuwe werknemer neemt nieuwe frisse elan en 
 superenergie mee naar het werk en kan deze overbrengen 
op de reeds zittende collega’s. Ook zij zullen hiermee  
besmet raken. Een goed introductieprogramma is derhalve 
goud waard. Maak hiervoor tijd en geld vrij en de belo-
ning zal groot zijn. Bedenk wel dat je maar één kans hebt 
voor de eerste indruk. Pak je kans zou ik zeggen.

De introductie van een nieuwe werknemer is één van de 
vele stapjes. En bedenk: vele kleine stapjes zijn één grote 
stap op weg naar een mooie duurzame vitale toekomst. 

‘ Introductie nieuwe werknemer’ 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
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GROENDAKEN
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Griffioen Wassenaar werkt bij de aanleg van grotere  
(bedrijfs)tuinen, openbaar groen en nu ook al langere tijd 
bij daktuinen met het Greentocolour® Vasteplantenconcept. 
In dit concept werken elementen als ontwerp, assortiment, 
plantkwaliteit, substraat en onderhoud optimaal samen 
om te komen tot een optimaal visueel resultaat, een lange 
levensduur en minimale beheerskosten. Bovendien streeft 
Griffioen er altijd naar om een zo groot mogelijk palet 
planten te gebruiken om een aantrekkelijk, biodivers en 
wisselend beeld te krijgen.

PRAKTIJKERVARING
Bij daken komen wat extra zaken om de hoek kijken.  
Zo bepaalt de mogelijke dakbelasting (in kg/m²) de hoe- 
veelheid en het type substraat. Dan pas kan het assortiment 
bepaald worden. “En op het dak spelen andere krachten  
wanneer je naar traditionele variabelen als wind, zon en 
schaduw kijkt”, aldus Michelle de Roo, landscape designer  
bij Griffioen. “Alles is extremer, waardoor een fout snel  
gemaakt is. Praktijkervaring is dan essentieel. Als wind een  
factor is, zijn planten met diepe wortels handig. In de volle 
zon drogen ondiepe fijne wortels ook sneller uit. Hoge breek-
bare silhouetten kunnen last hebben van grote windstoten, 

terwijl de aren van sommige siergrassen soepel met de 
wind mee buigen. Deze aspecten zijn eveneens belangrijk 
voor het bewaken van de sierwaarde in het najaar en  
winter. Maar te veel siergrassen met droge loof kunnen  
wel een brandgevaar zijn. Groenblijvende soorten zijn dan 
meer geschikt. Hitte en droogte zijn twee aparte omstan-
digheden voor planten en ook dit effect is sneller te zien  
op een dak.” 

TESTDAK
Op basis van de intensieve kennis van assortiment en 
groeiomstandigheden levert Griffioen met succes groen 
voor daken. Dit succes is mede te danken aan het eigen 
testdak midden in een stadscentrum. Hier worden nieuwe 
soorten getest, bijvoorbeeld afkomstig uit andere klimaat-
zones die qua wind, droogte en hitte overeenkomen met 
Nederlandse omstandigheden, en van inheemse planten 
geplant wordt bekeken in hoeverre deze zich kunnen  
aanpassen aan de specifieke omstandigheden.  
Het testdak is gemaakt samen met Joru Begroeningstechniek, 
Joosten Ecodak en BVB Landscaping. ■

Voor elk dak het juiste 
plantenassortiment

De opgave om groene daken met een hoge diversiteit aan planten 

aan te leggen komt steeds vaker voor. Vaste planten kunnen daar  

een grote bijdrage aan leveren. Alleen is niet elke soort geschikt voor 

een duurzame beplanting. Om teleurstelling te voorkomen, is het  

wenselijk om het assortiment en het technische systeem in een vroeg 

stadium te bespreken. Dan helpt het als je jarenlange ervaring hebt 

met duizenden projecten. 

Vrijdag 18 maart 2022
Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee

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

De oplossing 
voor platte daken

VEGETATIEDAK MET HET 
UNILIN PDH-SYSTEEM

Een vegetatiedak bestaat uit een systeem van 

baanvormige dakbedekking voor plat- of fl auw 

hellend dak. Bij deze daken is altijd een waterdichte 

en dampdichte onderlaag aanwezig. UNILIN adviseert 

hiervoor het PDH-systeem. Dit zorgt voor een isolerende 

oplossing en biedt een veilige en betrouwbare 

constructie. Deze zelfdragende constructie is bouwfysisch 

verantwoord, eenvoudig en veilig uitvoerbaar en 

daarmee de perfecte oplossing!

Kijk voor ons volledige assortiment op www.unilininsulation.nl



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

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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NIEUWSLIJN

GEEN BRANDOVERSLAG MET BRANDWERENDE LUIKEN
Met een gesloten brandwerend RHTEI-dakluik van Gorter wordt de kans 

op brandoverslag naar het dak en aangrenzende panden beperkt. 
Ook het Gorter brandwerend vloerluik voorkomt of vertraagt brand-

overslag. Zo wordt brandschade aan de onderliggende delen van het 
gebouw geminimaliseerd. De brandwerendheid van deze Gorter luiken 

is beoordeeld door Efectis volgens EN1634-1 en EN13501-2.

AGENDA
Coronamaatregelen gooien wederom menig  
beursagenda door de war.

INTERSOLUTION gaat (onder voorbehoud)  
vooralsnog door op 19 en 20 januari 2022.  
Deze zonne-energievakbeurs voor de Benelux 
vindt plaats in de Flanders Expo te Gent.  
Van 9.30 uur tot 20.00/18.00 uur.  
www.Intersolution.be. 

25 en 26 januari 2022 BOUWCENTER EXPO 2022
Van 14.00 tot 21.00 uur. Werkspoorkathedraal in 
Utrecht. www.bouwcenterexpo.nl 

WEBINARS OPTIGRÜN
•   3 maart 2022  PV en groen, opgewekt verhaal! 

Gaat dat wel samen, groen en zonnepanelen? 
•   21 april 2022  Het dak inKLEURen! 

Multifunctionele daken 
•   15 september 2022  Help mijn plant heeft  

hoogtevrees! Bamboe, duingras, bloembollen, 
zeg het maar!

DE GROENE SECTOR VAKBEURS, die gepland 
stond op 11, 12 en 13 januari, wordt verplaatst 
naar 8, 9 en 10 maart 2022. Voor de 2023- 
editie keert het evenement weer terug naar de 
vertrouwde (10, 11 en 12 januari 2023) datum  
in de Evenementenhal in Hardenberg.  
www.groenesector.nl.

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

DACH + HOLZ INTERNATIONAL  
Oorspronkelijk gepland  
in februari 2022 in  
Keulen is verplaatst  
naar de week van  
5 tot 8 juli 2022 in
de Messe van Keulen. 
www.dach-holz.com.

PERSONALIA
Erik Steegman naar Kiwa BDA
Na een dienstverband als directeur  
van de NDA gaat Erik Steegman  
een nieuwe uitdaging aan bij  
Kiwa BDA. Erik gaat zich daar richten  
op accountmanagement en sales.  
Hij gaat contacten onderhouden met de grotere key accounts 
en zich richten op nieuwe klanten en diensten. Tevens zal hij 
bij grote projecten optreden als projectcoördinator die de 
verbinding legt tussen de verschillende teams en Kiwa-onder-
delen. In de beginfase zal Erik zich samen met Nico Haanappel 
met name richten op de activiteiten vanuit Kiwa BDA Testing 
en laboratorium. Ook blijft hij actief met het beheer van online 
platform Dakenraad.nl.

Danny Coenradi Sales Director  
Nederland BMI 
Danny Coenradi is met ingang van  
1 november benoemd tot Sales  
Director bij BMI Nederland. In deze  
functie is hij verantwoordelijk voor de  
verdere structurering van de verkoop- 
organisatie die bestaat uit de verkoop- 
teams voor platte en hellende daken en  
het specificatieteam. Zijn focus zal liggen op het versterken en 
uitbreiden van de klantrelaties. Coenradi was de afgelopen 
vijftien jaar was hij in diverse functies werkzaam bij Kingspan 
Insulation. Zijn wens om ooit voor een productgroep te werken 
die zichtbaar en esthetisch is, was een van de aan leidingen om 
de overstap te maken naar BMI Nederland.

Anoek Neele bestuurslid Duzadorp
Vanaf 1 december is Anoek Neele  
bestuurslid van Duzadorp: maak  
het groen! Met veel enthousiasme  
zet ze zich samen met oprichter  
Marc Rotmans in om kinderen  
spelenderwijs kennis te laten maken  
met groen & duurzaamheid. DuzaDorp  
is een educatief pakket over duurzaam- 
heid en groen. Kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar leren 
hiermee spelenderwijs bewust te worden van duurzaamheid en 
enthousiast te maken over natuur. Kijk voor alle informatie op 
www.duzadorp.nl!

DUURZAME HUISVESTING VOOR EYECATCHER
Enkele maanden terug is Eyecatcher verhuisd naar een nieuw bedrijfs-
pand in Nieuwveen. De totaalleverancier van tijdelijke en permanente 
valbeveiligingssystemen en evacuatiemiddelen verkreeg hiermee een 
viervoudige vergroting van de huisvesting, met een nog even zo grote 
uitbreidingsmogelijkheid voor in de toekomst. Het pand is gebouwd op 
een innovatief en energiezuinig industrieterrein zonder gasaansluiting. 
Het gebouw is aangesloten op een lokale WKO. Zonnepanelen voor-
zien volledig in de stroomvoorziening. Zo realiseert Eyecatcher voor de 
bedrijfsprocessen rondom de producten nul op de energie meters, wat 
volledig past binnen de ISO-14001 certificering en haar duurzame bedrijfsvisies. Op het dak ligt Polygum Carrara  
dakbedekking met witte leislag, die luchtzuiverend, hitte-reflecterend en 100% recyclebaar is. Twistfix Lijnsystemen  
voorzien in veilig werken op het dak. 

ROOKGASAFVOER ÉN VENTILATIE
In het assortiment ECONEXT® dakdoorvoeren van Cox Geelen zijn nu ook gecombineerde 
dakdoorvoeren opgenomen die rookgasafvoer en luchttoevoer combineren met een extra 
aansluiting Ø 125 mm voor ventilatie. Meer functies in één doorvoer, minder uitmondingen 
op het dak waardoor een strakker resultaat. Leverbaar zowel in concentrisch als parallel. 

GROENKEUR VERHUISD NAAR EDE
Het nieuwe jaar betekent voor Groenkeur 
een nieuwe werkplek. De nieuwe thuisbasis 
ligt aan Bovenbuurtweg 27 in Ede waar 
ook het bestuursbureau van Aeres Groep 
en Stichting Bureau Erkenningen gevestigd 
zijn. Vanaf 1 januari werken de stichtingen 
Bureau Erkenningen en Groenkeur samen. 
Beide beheren persoons- en bedrijfs-
certificaten (schemabeheer) in het  
groene domein. Met ondersteuning van 
de Aeres Groep ontstaat hierdoor een  
robuuste organisatie. De koppeling met 

Aeres en de andere AOC’s leidt tot inbreng van onderwijskwaliteit in de richtlijnen van Groenkeur.  
Bureau Erkenningen krijgt op deze wijze een bredere basis met het bedrijvennetwerk van Groenkeur. 
Daarnaast komt er een bundeling van het schemabeheer in richtlijnen die nauw verwant zijn aan elkaar.

GROENE EN BLAUWE DAKEN VOOR JUSTUS 
De eerste woontoren in de Amsterdamse Sluisbuurt wordt ver- 
noemd naar de ontwerper van de naastgelegen Oranjesluizen:  
Justus Dirks, zo maakten de Gemeente Amsterdam, Syntrus  
Achmea en ontwikkelende bouwer J.P. van Eesteren  
bekend. Afgelopen weekend markeerden skyspots de  
symbolische eerste paal van ‘Justus’ op de bouwlocatie. 
In 2024 worden de eerste van in totaal 289 energiezuinige 
middenhuur appartementen opgeleverd. Het door  
De Architekten Cie. ontworpen gebouw krijgt een ‘groene’ 
uitstraling. Een groot deel van het oppervlak van de bouw-
kavel, waaronder de daken, wordt voorzien van beplanting, 
met op de 24e verdieping een dakterras voor de bewoners. 
Daarnaast krijgen de daken van het gebouw en de parkeer- 
garage een retentiedak, waarmee regenwater veel beter opge - 
vangen kan worden en gebruikt wordt om het groen te voeden. 



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! 

steilDAK is het gespecialiseerde vakblad 
voor de hellende dakenbranche

Het vakblad stelt zich ten doel op een zo breed mogelijke basis vakinformatie te verspreiden over alle items m.b.t.  
het hellende dak, zowel op het gebied van regelgeving en normering, als de technische en praktische invulling hiervan.

Vindt u het als lezer van Roofs interessant om steilDAK maandelijks gratis te ontvangen?
Mail dan naar info@lumail.nl of kijk op www.steildak.nl

HET VAKBLAD VOOR 

HELLENDE DAKEN

steilDAKnr.4- septem
ber 2021 - 6

e jaargang

5 jaar steilDAK!

HET VAKBLAD VOOR 
HELLENDE DAKEN

steilDAKnr.5- oktober 2021 - 6
e jaargang

HET VAKBLAD VOOR HELLENDE DAKEN

steilDAKnr.6- decem
ber 2021 - 6

e jaargang
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VOLGENDE MAAND IN ROOFS

De volgende Roofs verschijnt op 8 februari 2022

De redactie nodigt de markt uit bij te dragen. Mail uw thema’s, productnieuws en projectinformatie  
naar de redactie: tjerk@lumail.nl. Telefonisch kan ook: 06-41702548.

Jan Duikerweg 5 

1703 DH Heerhugowaard
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AAN TAFEL MET…
Jeroen van de Laar (Inscio)

INTERNATIONALE DAKEN
Elbphilharmonie, Hamburg

SPECIAL
Bitumen dakbedekkingen

DEN HAAG PAKT DAKEN AAN 
VANUIT DE HAARVATEN
Interview met wethouder  
Liesbeth van Tongeren

Wij zijn VELUX Commercial
Uw partner voor daglicht- en ventilatieoplossingen

Bekijk ons assortiment 

roofa_magazine.indd   1roofa_magazine.indd   1 2021. 09. 13.   8:42:012021. 09. 13.   8:42:01

Wij zijn VELUX Commercial
Uw partner voor daglicht- en ventilatieoplossingen

Bekijk ons assortiment 

roofa_magazine.indd   1roofa_magazine.indd   1 2021. 09. 13.   8:42:012021. 09. 13.   8:42:01

Wij zijn VELUX Commercial
Uw partner voor daglicht- en ventilatieoplossingen

Bekijk ons assortiment 

roofa_magazine.indd   1roofa_magazine.indd   1 2021. 09. 13.   8:42:012021. 09. 13.   8:42:01

Wij zijn VELUX Commercial
Uw partner voor daglicht- en ventilatieoplossingen

Bekijk ons assortiment 

roofa_magazine.indd   1roofa_magazine.indd   1 2021. 09. 13.   8:42:012021. 09. 13.   8:42:01



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


