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VOORWOORD

 
 Na afloop van de verkie- 

zing raakte ik verzeild in  
een gesprek tussen mede- 
werkers van Powerhouse  
Company, het architecten- 
bureau dat Station Assen (mede)  
ontwierp en een accountmanager van  
ZinCo Benelux dat het groensysteem leverde. Je zag dat het 
een geanimeerde conversatie was, waarbij de architecten 
alle informatie over mogelijkheden van waterhuishouding op 
en rond gebouwen gretig absorbeerden. Als we bedenken 
dat dit bureau al veel nationale en internationale prijzen 
heeft binnengehaald en goed aan de weg timmert met 
duurzaamheid in hun projecten, hoe moet het dan zijn bij 
al die ontwerpers die nog niet (goed) bekend zijn met de 
mogelijkheden van en oplossingen voor daken. 

Kennelijk is hier nog een wereld te winnen. Aan het begin 
van een bouwproces, op de tekentafels en in de ontwerppro-
gramma’s wordt immers beslist wat er allemaal mogelijk is op 
de daken. De maatschappelijke druk om de mogelijk heden 
van de ‘vijfde gevel’ beter te benutten neemt toe. En de 
dakenbranche heeft alle instrumenten in huis om die moge-
lijkheden realiseerbaar te maken. Hierin ligt een schone taak 
voor media als Roofs om de verbinding tussen opdracht-
gever en architect aan de ene zijde en de dakenbranche 
aan de andere zijde te versterken. Gelukkig zijn er heel  
wat architecten die daken op de agenda hebben staan, 
Marc Ibelings bijvoorbeeld, die in dit nummer aan het woord 

is. Volgend jaar zullen we  
hier in de kolommen van 
Roofs mee door gaan.  

Ik wens iedereen vast het  
beste toe komend jaar, 
voorzichtig met corona en 
hopelijk tot weersziens op  
de feestavond in maart  
of de volgende editie van  
DAKEN & ZAKEN. 

Tjerk van Duinen

Het was niet te vergelijken met een bezoek aan de Frankfurter  
Buchmesse (ruim 2.000 stands), waar je zo drie dagen  
kan verdwalen in eindeloos veel hallen. Of een vijfdaagse 
bouwbeurs in Utrecht buiten coronatijd. Toch heb ik me op 
11 november met DAKEN & ZAKEN met 75 deelnemende 
bedrijven twaalf uur lang prima vermaakt. Dat had ook  
te maken met de uitstekende locatie en de prima catering  
in Gorinchem. Maar ik heb vooral genoten van de vele  
gesprekken met standhouders en medebezoekers.  
Die waren bijna zonder uitzondering in uitstekende doen en 
hadden veel te melden. 

Na ruim een jaar in functie als hoofdredacteur van Roofs  
kon ik tevens voor het eerst veel mensen uit de branche  
in levende lijve ontmoeten. In zo’n goed geluimde sfeer 
voelde dat als een warm bad. Wat ongetwijfeld meespeelde, 
waren de coronamaatregelen die als een dreigende onweers-
wolk boven het evenement hingen. Tot grote opluchting  
van organisatie, deelnemers en bezoekers ging het goed:  
de lucht klaarde op tijd op en DAKEN & ZAKEN kon zijn eerste 
editie beleven. 

Het enige minpuntje was dat de bekendmaking van de 
verkiezing Dak van het Jaar voor Roofs en steilDAK te lijden 
had van matige geluidstechniek, maar dat kon de pret niet 
drukken. Een mooie villa te Nistelrode (Bogaerts Leidekkers  
& Loodgieters) won bij de hellende daken, Station Assen bij 
de platte daken. Nog meer mensen met een grote lach op 
hun gezicht.

Verbinden

AaboVlamBase 446P60 is een gemodificeerde bitumen onderlaagdakrol 
met unieke hittekerende eigenschappen die naakte EPS eronder beschermd 
tegen wegsmelten (versinteren) door vlamhittedoorslag. Hierdoor is het 
mogelijk om een toplaag dakbedekking met grondig branden volvlaks op 
de hittedoorslagbestendige AaboVlamBase onderlaag te branden zonder de 
naakte EPS daaronder aan te tasten.

Een uniek product met een uniek verhaal.
Halverwege de jaren negentig besloot de dakenbranche dat er geen toepassing 
meer was voor naakte EPS isolatie in platdakconstructies. De kwetsbaarheid 
van het isolatiemateriaal als gevolg van hittegevoeligheid maakte het grondig 
volvlaks branden van een toplaag op een mechanisch bevestigde onderlaag 
onmogelijk. 

De branche koos voor lastiger recyclebare EPS-isolatiesoorten met daarop 
gelijmde cacheerlagen, of voor meer gecompliceerde daksystemen die hogere 
prijzen tot gevolg hadden. De directeur/oprichter van Aabo Trading zag nog 
wel degelijk een functie voor naakte EPS in platdakconstructies en bedacht een 
unieke oplossing: AaboVlamBase 446P60 was geboren.

 

• AaboVlamBase wordt geleverd op 1-mans 25kg 
rollen  van 10x1,05m. De rol kan op dezelfde manier 
bevestigd worden als een normale onderlaagrol, door 
middel van parkers en drukverdeelplaatjes. 

• AaboVlamBase leidde tot een ware revolutie en 
zorgde ervoor dat de markt tot inkeer kwam over het 
toepassen van naakte EPS in platdakconstructies. Vele 
alternatieven zijn sindsdien op de markt verschenen 
maar geen daarvan kan wedijveren met de unieke 
eigenschappen van onze AaboVlamBase. 

• AaboVlamBase, een onderlaag met ingebouwde 
hittebuffers op 3 onderdelen,  is een exclusieve 
uitvinding van Aabo Trading en daardoor in deze 
vorm nergens anders te verkrijgen. Wij adviseren om 
geen genoegen te nemen met producten waaraan 
gemakshalve dezelfde eigenschappen worden 
toebedeeld.

AaboVlambase
De ultieme bescherming voor naakte EPS

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!

Wenst u fijne feestdagen  
en een gezond 2022
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OP DE COVER
Station Assen, winnaar Dak van het Jaar 2020 
(Foto: Egbert de Boer)

Aabo Greentech bv www.aabogreentech.nl 

Aabo Trading bv www.aabo.nl

Actiondak www.actiondak.nl

All-up www.all-up.nl 

Anjo www.anjo.nl

BDA Opleidingen www.bdaopleidingen.nl

BMI Group www.bmigroup.com

Bitasco www.bitasco.nl

Boko www.boko.nl

Brouwers Zink www.brouwerszink.nl

Carlisle Construction Materials www.ccm-europe.com

Dakned www.dakned.nl

Daksafe www.daksafe.nl

Dakveiligheid Nederland www.dakveiligheidnederland.nl

Eurofast www.eurofast.nl

Fakro Nederland bv www.fakro.nl

Firestone www.cpe.nl

Hütter Safety www.hutter.nl

IKO nl.iko.com 

Isobouw www.isobouw.nl

Roof Safety Systems www.rss-roof.com

Roval Aluminium bv www.roval.eu

Wecal www.wecal.nl
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WECAL wenst u fijne feestdagen  
en een gezond 2022

WECAL Dak- & Isolatietechniek
Molenvliet 13 - 3961 MT Wijk bij Duurstede

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

Wenst u fijne feestdagen  
en een gezond 2022

Merwedeweg 9
3336 LG Zwijndrecht 

078-629 10 20
info@aluned.nl
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Station Assen  
wint verkiezing  
Dak van het Jaar 2020

DAK VAN HET JAAR 2020

Om met esthetiek te beginnen: met de golvende vorm is  
een elegante manier gevonden om met een dak twee stads- 
delen met elkaar te verbinden. Deze eerste volledig houten 
kapconstructie over spoor (in Nederland), ontworpen door 
Powerhouse Company en De Zwarte Hond, is opgezet als 
een glazen huis met losse bakstenen paviljoens voor de 
stationsfuncties en een zwevend dak van hout. Twaalf stalen 
paraplukolommen tillen het driehoekige dak van 3.100 m2 
tien meter boven het maaiveld.

Wat betreft gebruikte technieken werd de ingenieuze 
 demontabele constructie van gelamineerde houten liggers 
gewaardeerd voor de knappe wijze waarop die in één 
keer in de uiteindelijke vorm ‘zakte’. Normaliter wordt zo’n 
constructie gemaakt met een hoofddraagconstructie en 
subliggers, dit dak is in één keer aangelegd, waar nodig met 
tijdelijke ondersteuning. Na het weghalen van die onder-
steuning is het grid precies in de gewenste vorm uitgezakt. 
Een complexe techniek die door de constructeur en de hout-
leverancier is uitgewerkt. Op de constructie is vervolgens een 
dak met lichtstraten, infiltratiekratten en sedum aangelegd.

Samenwerking en veiligheid gingen bij de bouw van het 
station hand in hand. Er werd grotendeels gewerkt bij en  
over werkende sporen, en om daar constant in veilige  
omstandigheden te werken, vergt veel van de samenwerking 
tussen een groot aantal partijen. 

Ook op het aspect duurzaamheid scoort Station Assen hoog.  
De houten constructie is volledig demontabel en de vrijstaan de 
constructie maakt toekomstige aanpassingen in het stations-
gebouw mogelijk. Lichtstraten zorgen voor royale daglicht-
toetreding, sedum voor een stukje groen en biodiversiteit.

Al met al voldoende aanleidingen voor de jury om Station 
Assen te belonen met de eerste prijs. De redactie van Roofs 
feliciteert alle deelnemers van harte met de uitverkiezing.  

In maart 2022 hopen wij weer op de gebruikelijke manier 
een prijsuitreiking te kunnen organiseren in Hotel Zuiderduin 
in Egmond aan Zee. Daar zullen dan alweer de winnaars 
van Dak van het Jaar 2021 bekend worden gemaakt en 

tevens de Dakenvrouw en/of Dakenman van het Jaar 2021. 
De jury bestond uit Ton Berlee (eigenaar ComfortHome),  
Albert-Jan Kerssen (vestigingsmanager id verde Advies), Otto Kettlitz  
(directeur Nieman-Kettlitz Gevel- en Dakadvies), Marco de Kok (Technical 
Manager Building Low & Bonar) en Paul van Roosmalen (Programma-
manager Multifunctionele daken Gemeente Rotterdam). ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Tijdens het succesvol verlopen DAKEN & ZAKEN op 11 november is  

Station Assen uitgeroepen tot Dak van het Jaar 2020. Het station met zijn 

 golvende houten kap bleek nipt de winnaar boven het dak met bomen  

op het Depot van Museum Boijmans van Beuningen, met een goede  

derde plaats voor Lorentz in Leiden. Station Assen heeft de uitverkiezing  

volgens de jury te danken aan hoge scores op alle aspecten waarlangs  

projecten worden afgemeten: gebruikte technieken, duurzaamheid,  

veiligheid, samenwerking en esthetiek. 

Golvende sculptuur tussen twee stadsdelen. 

(Foto: Sebastian van Damme)

STATION ASSEN
• OPDRACHTGEVER: PRORAIL 
• ONTWERP: POWERHOUSE COMPANY EN DE ZWARTE HOND
• HOOFDAANNEMER: HEGEMAN BOUW & INFRA
• HOOFDCONSTRUCTEUR: BREED INTEGRATED DESIGN
• CONSTRUCTEUR HOUTCONSTRUCTIE: MIEBACH INGENIEURBÜRO (D)
• ADVISEUR BRANDVEILIGHEID: MUNNIK BRANDADVIES
• HOUTBOUW: HEKO SPANTEN
• STAALBOUW: BROEZE NIJVERDAL
• KUNSTSTOF DAK: LICOTEC DAKLICHT
• DAKDEKKER: RUDDE DAKBEDEKKINGEN
• SEDUMDAK: FARWICK GROENSPECIALISTEN
• DRAINAGE SEDUMDAK: ZINCO BENELUX

Grid boven de sporen. (Foto: Sebastian van Damme)

Van links naar rechts: jurylid Marco de Kok, Patrick Bruggeman met de gouden 

dakrol (voor Rudde Dakbedekkingen), Albert Riggeling (Licotec Daklicht),  

Lambert van den Bosch (Heko Spanten), Dik Houben (Powerhouse Company)  

en Maarten Terpstra (Zinco Benelux).

Wenst u fijne feestdagen  
en een gezond 2022

Amsterdam – Arnhem - Breda/Rotterdam
Den Haag – Harderwijk – Vlissingen

076 – 5715540

contact@bitasco.nl
www.bitasco.nl

Dakbedekking - Isolatie - Dakaccessoires

Wenst u fijne feestdagen en
een goed en gezond 2022

www.dakmerk.nl
Duurzaam gegarandeerd
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De eerste keer meteen raak. Zo voelde het op 11 november in de  

Evenementenhal Gorinchem waar de eerste editie werd georganiseerd  

van DAKEN & ZAKEN. Vanaf 10 uur was er meteen al aanloop in de fraaie  

Next Level zaal op de eerste verdieping van het complex. En zelfs na zevenen 

’s avonds, een uur voor sluiting, kwamen er nog steeds tientallen bezoekers  

na de coronacheck de zaal ingelopen. Wellicht hadden die gehoord dat  

er wat te doen was. Uiteindelijk stopte de gastenteller na meer dan 1.100.  

Nog belangrijker: bijna iedereen was het erover eens dat we een zeer  

geslaagde dakenbeurs hebben beleefd. 

Eerste editie DAKEN &    ZAKEN een succes!
Vele blije gezichten, hartelijke ontmoetingen
en amicale gesprekken

BEURS

Het is altijd maar afwachten als je een nieuwe beurs  
organiseert. Of er genoeg standhouders zijn, of er vol- 
doende bezoekers komen, of die relevant zijn voor de  
standhouders en of de sfeer goed is. DAKEN & ZAKEN  
kan na 11 november bij al deze vakjes een vinkje  
plaatsen. Een select gezelschap van 75 standhouders  
zag verspreid over de hele dag ruim 1.100 bezoekers  
door de zaal trekken. Opvallend waren de vele blije  
gezichten, de hartelijke ontmoetingen en amicale  
gesprekken. De branche had duidelijk behoefte aan  
weer persoonlijk contact, want daar had het lange  
tijd aan ontbroken. De sfeer was dus opperbest. 

De standhouders hadden flink uitgepakt. Productontwikke- 
ling en innovatie gaan tijdens coronamaatrege len gewoon door, er lag  
dus meer dan gemiddeld veel op de plank om met de branche te delen. 
Dat was een maand eerder op Solar Solutions evenzo het geval. Veel te 
halen dus voor de bezoekers. Ook de catering was prima verzorgd. 

Dat smaakt naar meer. Volgend jaar is er zeer waarschijnlijk (in deze  
tijden weet je niks zeker) weer een DAKEN & ZAKEN. De organisatie is  
al aan het evalueren hoe het nog beter kan, maar we kunnen spreken  
van een mooie start.

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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BEURS

DAKEN&ZAKEN



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

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

www.brouwerszink.nl

Sinds 1986 is Brouwers Zink groothandel 

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

ons assortiment doorgevoerd waardoor de 

naam Brouwers Zink & Dak is ont-

staan. Hiermee zijn wij uw zinkpartner én 

uw dakpartner geworden. Bij ons staan 

service, deskundigheid en kwaliteit centraal. 

Wij leveren in heel Nederland en indien 

nodig binnen 24 uur. Maar uiteraard bent u 

ook van harte welkom in één van onze filialen 

in het land. 

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

Lange Linden 32
5433 NC Katwijk

T  088-9965680 
F  024-6782495

info@aabogreentech.nl
www.aabogreentech.nl

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

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

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

... met infraroodverwarming!

Duurzaam 
verwarmen 
zonder gas...
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PROJECT HIGH PARK

Tekst: Karlijn Raats, beeld: Loohorst Landscaping

De daktuinprojecten van SmitsRinsma zijn multidisciplinair.  
Er wordt vaak binnen bouwteams samengewerkt met 
ontwikkelaars, bouw- en installatiepartijen en architecten. 
Eind dit jaar wordt er in Arnhem in opdracht van Borghese 
Real Estate zo’n project opgeleverd: High Park. SmitsRinsma 
begeleidde bij de aanleg van een paar duizend vierkante 
meter daktuin, met een omliggend landschap met een 
hoogte verschil van 5 meter in een lengteprofiel van 100 meter. 
Directeur Ivo Stevens, die het project de afgelopen jaren  
zelf begeleidde, vertelt over het kolossale gebouw en de 
uitdagingen van het project.

FLINKE VERGROENING
Door het herontwerp van het gebouw door Powerhouse 
Company Architecture is het bouwvolume van vroeger  
behoorlijk verkleind. Het aandeel groen is daarentegen  
gestegen. Groenaannemer Loohorst is intussen gestart met 
de groene afwerking. Het is het sluitstuk van jaren samen-
werken. ‘High Park draagt behoorlijk bij aan klimaatadap-
tatie en het tegengaan van hittestress’, aldus Ivo Stevens, 
directeur en vennoot van SmitsRinsma.

HERBESTEMMING
Het kolossale kruisvormige gebouw is dus geen nieuwbouw. 
“Dat is het bijzondere aan dit project”, vertelt Stevens.  
“Het gebouw is volledig ontmanteld, tot op de constructieve 
binnenste schil. Het gebouw bestaat nu uit 281 appartemen-
ten, verdeeld over twaalf verdiepingen. De woningvormen 
verschillen van sociale huur tot penthouses van meer dan 
een miljoen euro. Op bestaande daken stonden gebouwen.  
Die zijn grotendeels gesloopt. Daarvoor in de plaats zijn 
daktuinen en landschap gekomen. Het gebied bevindt zich 
tussen twee straten in – de Velperweg en de hoger gelegen 
Doctor J.C. Hartoglaan – met een hoogteverschil van maar 

liefst vijf meter. Dit verschil moesten wij in het landschap 
 oplossen. Het terreinontwerp moest daar niet alleen rekening  
mee houden, er moest ook een aantal voorzieningen aange-
legd worden voor het onderhoud van dit kolossale gebouw. 
Dat was een hele uitdaging binnen een lengteprofiel van 
pakweg 100 meter.’

BEREIKBAARHEID
SmitsRinsma heeft plaatsen in het landschap gecreëerd  
voor de toekomstige telekraan, die twee keer per jaar de 
glasbewassing of het onderhoud aan het pand vanaf het 
landschap gaat uitvoeren. Hiervoor zijn verzwaringen in  
het dak aangebracht, in de vorm van een opstorting van  
40 cm extra beton. Op die manier kan het dak de gewichts-
verhoging door de toekomstige telekraan opvangen.  
Ook is er rekening gehouden met rolstoelbetreding. “ 
We hebben een landschap gemaakt met een glooiende 
padenstructuur en plantvakstructuur. Het dakgedeelte bevat 
ten opzichte van de betonvloer soms wel een ophoging van 
2,5 tot 3 meter, want het verschil tussen de hoogte van het 
oude dak van de onderliggende ruimtes en het landschap 
moest worden opgeheven. De ophoging bestaat grotendeels 
uit EPS-blokken. De laatste afwerkingslaag van 0,5 meter 
bestaat uit daktuinsubstraat, iets dikker substraat voor de 
bomen en asfalt voor de padenstructuur, met daaronder de 
cunet-opbouw van soms wel een halve meter.’ 

“ Op het dak is een extra  
laag van 40 cm beton  
gestort, zodat het een  
telekraan kan dragen”

Aan de Velperweg in Arnhem is het voormalige ING- 

kantoor tot op het casco gestript en omgebouwd  

tot High Park, een wooncomplex met 281 huur- en 

koopappartementen en commerciële ruimten in de  

plint. Om het gebouw is een nieuw landschap verrezen, 

met als kroon een daktuin op de parkeergarage. Het land-

schap rondom het kruisgebouw is volledig heringericht, inclusief de daken. 

Het ontwerp is van Veenenbos en Bosch Landschapsarchitecten uit Arnhem. 

Ingenieursbureau SmitsRinsma uit Zutphen heeft het ontwerp doorberekend en 

uitgewerkt tot op technisch uitvoerbaar niveau. Ook vervulde het ingenieurs-

bureau binnen het bouwteam de rol van directievoerder en toezichthouder.

Constructieve (dak)uitdagingen bij transformatie

Vergroening in hoog-
stedelijk gebied

High Park aan de Velperweg: van bankgebouw tot appartementencomplex met  daktuin.
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VOORTDUREND OVERLEG 
De bomen komen op kleine terpen te staan of, waar dat kon, 
in verlagingen boven de kolommen van de bouwkundige 
constructie eronder. SmitsRinsma heeft de berekeningen 
verzorgd, samen met de constructeur van de woningen, 
constructeur Zonneveld. Stevens: “Tijdens het hele traject 
hebben wij continu contact met de architecten, constructeur 
en installateurs om zeker te zijn dat alle uitgangspunten  
kloppend blijven. De afstemming vond plaats in de bouw-
keet of via Teams. Er is voor het creëren van de plaatsen  
en de route voor de toekomstige telekraan heel wat afstem-
ming geweest.”

De route voor de telekraan is door SmitsRinsma minutieus 
uitgestippeld met Path Planner-programmatuur. “We hebben 
de telekraan laten rijden op een vooraf in te stellen aantal 
km/h. Als een telekraan hard rijdt, maakt hij grotere zwiepers 

van links naar rechts 
dan wanneer deze 
langzaam rijdt. 
In Path Planner 
worden deze zoge-
heten sleeplijnen 
inzichtelijk. Hiermee  
hebben we de 
breedte van de paden 
gedimensioneerd. 
Daarnaast hebben we zijpaden 
versmald, zodat ze visueel overduidelijk een “no go area” 
aangeven voor welke kraanmachinist dan ook.”

NIEUWE ONTWERPEN NA VERRASSINGEN 
De bouwarchitect had hier en daar nieuwe toegangen of  
andere drempelhoogtes in gedachte voor het herontwerp. 

Dit had gevolgen voor het landschapsontwerp. “De architect 
heeft niet van tevoren alles in 3D bedacht. Tijdens het strippen  
kan hij dus op verrassende bouwkundige constructies stuiten.  
Dit soort verrassingen moet vervolgens opnieuw ontworpen  
worden”, legt Stevens uit. “Het gebouw bevat bijvoorbeeld 
vier zware pilaren van pakweg 8 bij 3 meter waar de lift-
schachten of noodtrappen in zitten. Deze zijn intact gebleven, 
maar hadden vaak andere vloerdiktes dan we dachten.  
Hierdoor werden de hoogte of plaats van enkele uitgangs-
deuren in het bouwkundige herontwerp op het laatste 
 moment gewijzigd. Met Veenenbosch en Bosch Landschaps-
architecten hebben we daarna het landschapsontwerp 
moeten aanpassen. De padenstructuur en de beplantings-
structuur moesten waarborgen dat die deuren bereikbaar 
werden.” In andere gevallen moest er van de installateur op 
het laatste moment nog een kabel de grond in of moest de 
riolering toch net hoger of lager door de muren of vloeren 

naar buiten. Mutaties hebben 
altijd consequenties voor de 
prijs, terwijl de aannemer een 
vaste prijs heeft afgegeven. 
SmitsRinsma heeft het gesloten 
budget met goed gevolg be-
waakt voor de opdrachtgever. 

WATERMANAGEMENT 
Gemeente Arnhem heeft in verband 
met de waterverordening tijdens het project 
de vinger aan de pols gehouden. “Het gaat hier niet om 
nieuwbouw waarbij hemelwater verplicht op eigen terrein 
moet blijven. Ontwikkelaar Borghese Real Estate wilde des-
alniettemin al het regenwater op eigen terrein bergen”,  
aldus Stevens. “We hebben met kratten een paar honderd 
kubieke meter berging binnen het plangebied gerealiseerd. 
Op verschillende plekken hebben we door het hoogteverschil 
grote bergingsgebieden kunnen maken. Doordat Arnhem in  
een zandgebied ligt, kan het water goed wegzakken. In een  
herontwerp hebben we er voor gekozen om, vanwege van  
de piekbuien van de afgelopen jaren, alle hellende plant-
vakken op het laagste punt van een verlaagd gebied te voor- 
zien. Deze verzonken ‘bakken’ worden beplant, dus buiten-
staanders zien er bijna niets van. Deze bakken zorgen ervoor 
dat overtollig hemelwater niet over de verharding loopt.  
Hiermee worden moddervlekken op de verharding voorkomen.”

“Door de goede samenwerking binnen het bouwteam 
 hebben we ervoor kunnen zorgen dat alle vooraf opgestelde 
doelstellingen overeind konden blijven”, besluit Stevens.  
“Het allerbelangrijkste is het monitoren tijdens de uitvoering. 
We willen dat het plan tot op het laatste moment uitvoerbaar 
blijft en goed wordt uitgevoerd.” ■

(Dit artikel verscheen eerder in Stad + Groen)

• OPDRACHTGEVER: BORGHESE REAL ESTATE
• ARCHITECT: POWERHOUSE COMPANY
• HOOFDAANNEMER: KLOKGROEP TOTAALONDERHOUD
• CONSTRUCTEUR: ZONNEVELD INGENIEURS
• ONTWERP BUITENRUIMTE: VEENENBOS EN BOSCH LANDSCHAPSARCHITECTEN 
• ENGINEERING DAKTUIN: INGENIEURSBUREAU SMITSRINSMA UIT ZUTPHEN
• AANLEG BUITENRUIMTE: LOOHORST LANDSCAPING

PROJECT HIGH PARK

Er is ook rekening gehouden met de toekomstige telekraan (voor de glasbewassing).

Wenst u fijne feestdagen  
en een gezond 2022

Bodegraven 0172-617409
info@benroos.nl
www.benroos.nl

Wenst u fijne feestdagen  
en een gezond 2022

www.cpe.nl



Het unieke FAKRO platdakraam op zonne-energie (DEF Solar) kenmerkt zich 
door strak design, maximale lichtinval en hoge thermo-isolerende waarden. Het 
pv-paneel, dat is bevestigd op het raampro� el, vangt voldoende zonne-energie op 
voor de elektrische bediening op afstand. Zo is er geen netstroomaansluiting nodig. 

www.fakro.nl/solar

FAKRO® Solar platdakraam

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!
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De Inspectie vraagt een bedrijf het ‘basiscontract’  

te uploaden. De Inspectie wil namelijk weten of 

het bedrijf voldoet aan de wettelijke verplichting.  

Het bedrijf vraagt mij te helpen bij de invulling  

van de vraag. Nu hou ik me bezig met veiligheid.  

Vraagstukken zoals arbeidshygiënische zaken en gezond- 

heidsissues, daar moet een veiligheidskundige zich niet mee inlaten.  

Zoals een slager geen brood bakt en de bakker geen vlees verkoopt. 

‘Ontzorgen’

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

onderaannemer van de verzekeraar, een grote landelijk werkende 
arbodienst. In eerste instantie geeft deze niet thuis; ‘wij zijn geen 
contactpartner of opdrachtgever’. Na wat aandringen worden we 
doorverwezen naar een ‘accountmanager’. Ook deze persoon 
is niet echt thuis in de materie en weet niet wat het bedrijf via de 
verzekeraar heeft gekocht. Hij verwijst door naar de verzekerings-
maatschappij. 

Na weer aandringen krijgen we een lijst met verrichtingen.  
Dit is een niet-specifieke en niet op naam gestelde prijslijst met 
een aantal kolommen, vinkjes en bedragen. Elke kolom stelt een 
ander pakket voor. Op deze lijst staan geen termen die corres-
ponderen met de termen in de wet. Mijn volgende taak is zoeken 
naar het pakket dat hoort bij de afgesloten verzekering.  
Daarna moet nagegaan worden of voldaan wordt aan de eisen 
in de wet. Opmerkelijk is dat de namen van de pakketten op de 
prijslijst van de arbodienst niet overeenkomen met de namen in 
de polis. Hoezo zijn dingen simpel en eenvoudig? 

De moed zakt me in de schoenen. Wat motiveert de verkopers 
van verzekeringen, de arbodiensten maar ook de inspectie om 
het niet het simpel en begrijpelijk te houden? Na overleg met  
het bedrijf wordt de tussenpersoon gebeld. Mijn mededeling is 
dat het bedrijf een boete gaat krijgen als de tussenpersoon  
niet binnen twee dagen een brief of mail stuurt waarin duidelijk 
staat welke diensten zoals genoemd in de wet, zijn opgenomen  
in het verzekeringspakket van het bedrijf. De tussenpersoon  
begint het te snappen en gelukkig komt binnen een dag het 
gevraagde document. 

Ontzorgen zit niet in het pakket van toezichthouders en 
 dienstverleners. ■

In dit geval leek het me echter geen al te ingewikkelde vraag.  
Het bedrijf gaat positief om met V&G en heeft zijn gezondheids-
zorg via een verzuimverzekering geregeld. Daarnaast is er ook 
nog een CAO waarin het ‘individu gerichte pakket’ collectief is 
geregeld. Helaas was het minder simpel dan ik dacht.

Na wat zoeken in de wet en de besluiten kon ik de term ‘basis-
contract’ nergens vinden. Waarom wordt niet gewoon gevraagd 
op welke wijze de verplichtingen in de wet worden ingevuld? 
Waarom worden de wettelijke termen niet gebruikt door de wets- 
handhaver? Mogelijk dat het bedrijf in dat geval de vraag begrijpt 
en zonder ondersteuning van een externe partij de vraag kan 
beantwoorden. 

Simpel gezegd: de wet vraagt om verzuimbegeleiding, het toetsen 
van de RI&E (bij bedrijven met meer dan 25 personeelsleden),  
het aanbieden van een PAGO, het aanbieden van een aanstel-
lingskeuring (bij specifieke beroepen) en toegang tot de bedrijfs-
arts. Als dit bedoeld wordt met het basiscontract moet alleen  
nog gecheckt worden of dit ook inderdaad in het contract van 
het bedrijf met de verzekeringsmaatschappij is opgenomen. 
Mijn vraag blijft waarom de Inspectie niet specifiek is in zijn vraag? 
Dit zou de onzekerheid bij het bedrijf een stuk kleiner kunnen 
maken. Een heldere vraag vergemakkelijkt het beantwoorden en 
neemt bij het bedrijf zorgen weg. 

Na de analyse van de vraag heb ik alle stukken van de verzeke-
ring bestudeerd. Dat blijkt alleen een polis te zijn waarin staat  
dat het bedrijf voldoet aan de wettelijke eisen. Daarnaast staan  
er de polisvoorwaarden en gegevens met betrekking tot de uit-
keringen en premie in. Wat er aan arbodiensten wordt geleverd,  
is niet beschreven in de polis. 
Daarop gebeld en gemaild met de tussenpersoon. Dat blijkt een 
‘dozenschuiver’. Arbeidsomstandigheden en arbodienstverlening 
zijn voor hem onbekend terrein. We worden doorverwezen naar de 
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Op 9 november vond het Management Symposium 2021 van ProBitumen 

plaats in Villa Jongerius in Utrecht. Na heel veel maanden van weinig  

contacten in levende lijve had de middag een flink reünie-gehalte met  

veel hartelijke ontmoetingen. Op het programma stonden actuele en  

grote onderwerpen die onder leiding van dagvoorzitter Simone van Trier  

aan het volledig uit mannen bestaande publiek werden gepresenteerd. 

Over circulariteit, brand- 
veiligheid, de omgevingswet  
en olympisch goud

MANAGEMENT SYMPOSIUM PROBITUMEN

In zijn intro van het Management Symposium 2021 gaf  
de voorzitter van ProBitumen Dirk Theuns aan dat de  
producenten die aangesloten zijn bij ProBitumen zich  
bewust zijn van de klimaatveranderingen en dat zij ervan 
overtuigd zijn dat ook de productie van bitumen dakbanen 
gericht moet zijn op circulariteit. En de grondstof bitumen 
heeft dat in zich! 

Steeds meer worden gemeenschappelijk stappen onderno-
men om bitumen snijresten in te zamelen en ook de mate-
rialen van ontmantelde daken in te nemen. “Het is de plicht 
van een ieder om daar zijn steentje aan bij te dragen”,  
aldus de voorzitter. “De bewustwording en de daadkracht  
is bij ons allen aanwezig. De kennis en techniek hebben wij 
al langer in huis.” Zelf is hij er inmiddels van overtuigd dat 
volop mogelijkheden worden benut om bitumen dakbanen 
circulair te produceren en in te gaan zetten met hulp van  
de gehele dakenbranche. 

BITUMEN CIRCULAIR
Want ja, de praktijk is weerbarstig. Producenten van bitumen  
dakbanen liggen uiteraard op koers naar een circulair pro-
ductieproces. Want de belangrijke grondstof wordt onttrokken  
uit de aarde en is uiteindelijk eindig. Daardoor heeft inmiddels  
ieder dakdekkersbedrijf wel een bigbag of container staan 
voor het retourneren van schoon rest- en snijafval. Terwijl ook 
het storten van ontmantelde bitumen daken als restafval 

vanuit de overheid sterk ontmoedigd wordt door hoge kosten 
te rekenen voor iedere ton afval. Onderhand is het vanwege 
de oplopende prijzen van nieuwe grondstoffen rendabel zijn 
om het gehele circuit voor inname van bitumen sluitend te 
krijgen binnen de dakenbranche. Ook het dakdekkersbedrijf 
zal zich verder ‘ProBitumen-actief’ moeten gaan opstellen om 
de circulariteit van bitumen dakbanen de komende jaren 
verder mogelijk te maken. Ofwel, om de klimaathandschoen 
samen op te pakken om ook ontman telde bitumen dakba-
nen bij de producent weer als grondstof in te leveren. 

GRONDSTOFFENTRANSITIE
Vervolgens kwam de klimaatdiscussie aan bod. Wij worden 
daar net als van de Coronapandemie niet erg vrolijk van.  
Zeker niet als je Ron van Wijk mag geloven, directeur van het 
Nederlands Instituut voor Circulair Bouwen en gespeciali-
seerd in de energietransitie en grondstoffentransitie.  
Hij maakte nog eens duidelijk dat circulair zeker niet hetzelfde 
is als recyclen en veel ingewikkelder is om in te passen in de 
huidige praktijk. Vanuit zijn gedachte zijn wij alleen nog maar 
aan het ‘pruttelen’. Er moeten nog veel en grote stappen  
gemaakt worden om de wereld op termijn te gaan redden. 
De eerste stap is om vanuit de Nederlandse inkoopcombi-
natie Bouwbedrijven NICB producenten volledig circulair te 
laten denken en ook te laten doen. 

Van Wijk toont schema’s en tabellen over het steeds verder 
en op grotere schaal onttrekken van grondstoffen uit onze 
aarde. Het totale volume van grondstoffenwinning zal de 

komende 25 tot 30 jaar nog 
met minimaal 25 procent toe-
nemen. Om aan onze huidige 
levensstijl te voldoen, hebben 
wij eigenlijk 1,75 planeten 
nodig, terwijl we vanuit de 
circulaire gedachte toch de 
andere kant uit moeten gaan: 
minder grondstoffen onttrek-
ken aan Moeder Aarde.  

Dit moet met de energiecrisis (CO2) en de biodiversiteits- 
crisis de focus zijn van het menselijk handelen, anders laten 
wij bitter weinig over aan de generaties die na ons komen. 
Nadat wij ook nog even het verhaal van de ontdooiende 
toendrabodems aanhoren –nog meer koolstofdioxide en 
Methaan – zijn wij er wel van overtuigd dat er snel veel  
moet gebeuren. 

Van Wijk besluit zijn inzichten met drie aanwijzingen voor circu- 
lair (ver)bouwen: minder materiaal gebruiken; waar mogelijk 
materiaal toepassen met een lagere milieu-impact; en denk 
na over de hergebruiksmogelijkheden van materialen na 
de gebruiksfase. Zijn tip: bouw dakpanelen, lichtstraten en 
hellende dakelementen modulair waarbij geïntegreerde 
energievoorzieningen zoals PV-panelen, energiesystemen en 
zonnefolie zijn ingebouwd. Wij gaan maar snel aan de slag.

ProBitumen-voorzitter 

Dirk Theuns.

Ron van Wijk, directeur van het Nederlands Instituut voor  

Circulair Bouwen, schets de grote milieu-uitdagingen  

voor de wereld (en de bitumensector). Rechts dagvoorzitter  

Simone van Trier.

Brandproef (illustratie uit de presentatie van Chris van der Meijden)

Erik Steegman, DakXpertise
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BRANDVEILIGHEID
Vervolgens bracht Chris van der Meijden van KIWA BDA  
de alweer enige tijd gevoerde discussie ter sprake over 
brandveilige dakbedekkingsconstructie en PV-panelen op 
platte en hellende daken. Hier zijn veel producenten van 
isolatiematerialen en dakbedekkingsmaterialen maar ook 
dakdekkersbedrijven mee geconfronteerd. De aanleiding 
betreft een aantal branden van de afgelopen jaren en  
een TNO-rapportage uit 2019. Dit resulteerde volgens  
Van der Meijden in veel verschillende meningen, onjuiste 
conclusies en niet-onderbouwde oordelen over PV-systemen, 
dakbedekkingen en isolatiematerialen. 

KIWA doet uitgebreid onderzoek naar brandveiligheid.  
Vanuit verschillende oorzaken (vliegvuur, brand van buiten, 
elektrische ontsteking, brand van binnen) zijn brandsce-
nario’s bekeken. Ook worden de brandrisico’s doorgelicht 
voor verschillende typen dakopbouw, PV-installaties, kabels, 
kabeldoorvoeren en openingen in het dak. Het uiteindelijke 
doel is om te komen tot brandveilige installaties op dak-
bedekkingssystemen voor platte en hellende daken waarbij 
een oplossing wordt geboden aan verzekeraars als het gaat 
om het voorkomen c.q. beheersbaar houden van brand.  
Uit de testen die KIWA BDA inmiddels voor verschillende  
brancheorganisatie, onder andere ProBitumen, heeft uitge-
voerd blijkt dat de materiaalkeuze van de dakbedekking  
en de isolatie nauwelijks verschil oplevert. Alvast enkele 

mogelijke oplossingen: een gedeeltelijke afscherming of 
compartimentering in PV-systemen, en een dakbedekkings-
systeem met een brandwerende laag op de isolatie. 

DE ‘KNIP’ BINNEN DE OMGEVINGSVERGUNNING
Toen was het de beurt aan Hajé van Egmond, beleids-
medewerker kwaliteitsborging bij het Ministerie van 
 Binnenlandse Zaken. Hij vertelde enthousiast over de wijzi- 
gingen in de Omgevingswet. Hoe leuk is het om veranderin-
gen van wetten aan te horen! Deze wet wordt 1 juli 2022  
ingevoerd, tegelijk met de Wet kwaliteitsborging (WkB)  
die onder deel is van deze omgevingswet. Met de komst  
van de nieuwe omgevingswet gaat er veel veranderen.  
De bouwtechnische en ruimtelijke beoordeling worden 
uit elkaar gehaald, zodat we twee los van elkaar staande 
acti viteiten krijgen: de bouwactiviteit en de Omgevingsplan-
activiteit. Dit noemt men de ‘Knip’.

Bouwen kent straks toetsing aan twee verschillende soorten 
regels. Enerzijds zijn dat de bouwtechnische regels gesteld  
in de hoofdstukken 4 en 5 van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl), anderzijds betreft het de regels die de 
gemeente heeft opgenomen in het Omgevingsplan. 

En hiermee komen wij ook direct bij de belangrijkste  
reden voor de Knip. Voor de bouwactiviteit wordt onder de 
Omgevingswet uitsluitend gekeken naar de bouwtechnische 
risico’s van de bouwactiviteit en niet meer naar de plaats 
van de bouwactiviteit. Voldoet het initiatief aan de voor-
schriften uit het Bbl om zonder vergunning voor de activiteit 
bouwen te mogen worden gerealiseerd, dan maakt het  
voor die bouwtechnische kant van de Knip niet uit of het  
aan voor- of achterkant van een gebouw, in een weiland of 
zelfs in de openbare ruimte wordt gebouwd. Of het initiatief  
wel of niet op die plek mag worden gebouwd, wordt bepaald 
aan de andere kant van de Knip, namelijk op basis van de 
omgevingsplanactiviteit. Daarmee worden direct veel meer 
projecten bouwtechnisch vergunningvrij dan nu het geval is. 
Zoals een dakkapel aan de voorzijde ongeacht de afmetin-
gen, of een kozijn, kozijninvulling, gevelpaneel of boeideel.  
Onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)  
zijn deze activiteiten uitsluitend vergunningvrij als deze niet 
naar openbaar toegankelijk gebied zijn gekeerd.  
Concreet: de gemeente krijgt meer bevoegdheden en  
mag zelf afwijkende regels stellen. Het is belangrijk om nu 
al voor aankomende bouwaanvragen uit te zoeken wat dit 
gaat betekenen en of er al voorgesorteerd moet worden  
op eventuele wijzigingen.

JAN JONGERIUS
En dan te bedenken dat de Utrechtse Villa Jongerius,  
het gastgebouw van het managementsymposium,  
ooit zonder vergunning is gebouwd. Roel Lichtenberg,  
van Verlaan en Bouwstra Architecten, begeleidde enkele 
jaren terug als architect de restauratie van het voormalige 
hoofdkantoor  en vertelde in woord en met veel beelden 
over dit bijzondere bouwwerk van autohandelaar  
Jan Jongerius. Die begon zijn carrière in de groentehandel 

van zijn vader en schopte het tot de grootste Ford-dealer van Nederland. 
Kantoor en fabriekshal zijn geheel volgens zijn eigenwijze karakter zonder een 
vergunning neergezet nabij het huidige Centraal Station. Na de restauratie is 
het omgetoverd tot een schitterend horeca-evenementencomplex. 

De uitsmijter kwam van Mark Tuitert, oud-schaatser en winnaar van  
olympisch goud op de 1500 meter. Over hoe hij zijn ‘drive’ vond om na  
twee gemiste Olympische Spelen in 2012 toch zijn grote doel te bereiken.  
Twaalf jaar voorbereiding om twee minuten te pieken, met hulp van  
onder meer Plato. Het blijven inspirerende verhalen. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

MANAGEMENT SYMPOSIUM PROBITUMEN

Wenst u fijne feestdagen  
en een gezond 2022

www.bmigroup.com

Hajé van Egmond licht ‘De Knip’ toe. Locatie symposium: Jan Jongerius te Utrecht. 

Uitsmijter Mark Tuitert.
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Het afgelopen jaar stond veel binnen onze branche in het teken van prij sverhogingen en schaarste als 
gevolg van de coronacrisis. Toch hebben we weer een bij drage kunnen leveren aan veel verschillende en 
mooie projecten. 2022 staat voor ons in het teken van verdere groei en ontwikkeling. Nieuwe producten, 
meer kennis, meer kunde, maar natuurlij k altij d met dezelfde hoge kwaliteit. Wij  staan met ons hele team 
klaar om alle nieuwe uitdagingen die 2022 gaat bieden met jou aan te gaan. Zo realiseren we ook volgend 
jaar samen met onze relaties weer de mooiste projecten. Benieuwd wat we in 2022 voor elkaar kunnen 
betekenen? We horen graag van je.  

DE BESTE WENSEN VANUIT DAKNED B.V.

FIJNE FEESTDAGEN
EN EEN GEZOND 2022

CURSUSKALENDER 
DECEMBER – JANUARI - FEBRUARI 2021 - 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.

December

02.12 Veilig werken op hoogte Groenkeur 1 dag

07.12 Installeren van zonnestroomsystemen + meterkast 3 dagen

13.12 Installeren van zonnestroomsystemen + meterkast 3 dagen

16.12 PV-installaties aansluiten op de meterkast  1 dag

21.12 Bouwkundige montage van zonne-energiesystemen  2 dagen

Januari

12.01 Dakcursus Platte Daken 7 dagen

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

25.01 Veilig werken op hoogte Groenkeur 1 dag

27.01 PV-installaties aansluiten op de meterkast  1 dag

Februari

04.02 Scope-12 opleiding 4 dagen

08.02 Veilig werken op hoogte Groenkeur 1 dag

09.02 Installeren van zonnestroomsystemen + meterkast 3 dagen

15.02 PV-installaties aansluiten op de meterkast  1 dag

17.02 Bouwkundige montage van zonne-energiesystemen  2 dagen

23.02 Veilig werken op hoogte  1 dag
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Voor architect Marc Ibelings is het dak altijd een vijfde gevel en nooit het 

 ondergeschoven kindje. Onlangs presenteerde zijn architectenbureau  

Ibelings van Tilburg de uitgave ‘21 projecten uit de 21e eeuw’. Aan de hand 

van een aantal van deze projecten vertelt de architect welke overwegingen 

speelden bij het ontwerp van die vijfde gevel.

Ibelings van Tilburg Architecten 

‘ We zetten ons altijd in om  
wat met het dak te doen’

ONTWERP

ZICHTLIJNEN BEPALEN SPEELS SEDUMDAK
Pléiade, het nieuwe cultuurcentrum en gemeentehuis in 
Doorn is aan Ibelings van Tilburg gegund na het winnen  
van een prijsvraag. “Het ontwerp was oorspronkelijk voor de  
gemeente Doorn, maar juist in die tijd fuseerden een aantal 
gemeenten tot de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De bouw-
vergunning lag al ter goedkeuring bij de gemeente, dus is 
de buitenkant zo gebleven en hebben we aan de binnen-
kant wat in het ontwerp geschoven om de nieuwe gemeente 
te huisvesten.” 

De vorm van het dak van het gebouw is ontstaan door te 
spelen met de zichtlijnen. De poort, de Maartenskerk,  
een oude laan. “Die zichtlijnen wilden we in het dakvlak  
zichtbaar houden. Er ontstonden hierdoor schotsen rond  
een centraal atrium dat een dak met de gestileerde vorm 
van een blad opleverde. Nu ben ik zelf niet zo van die  
letterlijke dingen, maar het paste goed hier in het hart van 
de groene gemeente.” 

Door de met sedum bedekte dakvlakken wat te laten oplo-
pen was het mogelijk alle techniekpatio’s te verbergen in de  
kantige vorm. “Sedum past mooi in dit gebied. En het levert  
een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit en de water-
huishouding. Maar het is altijd een gevecht om het te behou-
den in het ontwerp. Bij de diverse ‘optimalisatierondes’ met 
de aannemer komt het groen vaak onder druk te staan.”

BOMEN OP HET DAK
De Karel Doorman is hoog-
bouw in het centrum van  
Rotterdam boven het voor-
malig Ter Meulen winkelpand  
door Van den Broek en  
Bakema. “Hoewel het geen  
monument was, hebben we toch 
gestreden voor het behoud van  
het gebouw dat er al eerder stond dan 
de Lijnbaan. Bovenop het gebouw is een  
U-vormig volume toegevoegd dat aansluit bij de hoogbouw 

die in het centrum rond het Binnenwegplein zou komen.  
Om het gewicht gelijkmatig te verdelen, moest het midden-
deel verzwaard worden met 1,5 meter grond op het dak van 
de parkeerverdiepingen. “Die grond konden we uitstekend 
gebruiken voor een gemeenschappelijke tuin met bomen.”
“Van die bomen zijn er onlangs zes weggehaald. Het lage 
groen doet het goed, maar de hoge bomen zaten elk jaar 

Tekst: Ronald van Bochove

De uitgave van het boek 21 projecten uit de 21e eeuw geeft 
een doorsnee van het werk dat Ibelings van Tilburg Archi-
tecten in de afgelopen 21 jaar realiseerde. Hoewel, van het 
21e project ging de eerste paal pas onlangs de grond in. 
Marc Ibelings kwam in 2000 bij het architectenbureau dat 
niet lang daarna ook zijn naam ging voeren. Hij zag door de 
jaren heen tal van bijzondere projecten voorbij komen en  
selecteerde er een aantal om diverse redenen uit. We vonden 
hem bereid deze projecten langs te lopen voor het vakblad 
Roofs. “Het is goed dat er dit soort vakbladen zijn. Het dak  
is altijd een beetje een ondergeschoven kindje geweest.  
Dat begint nu een beetje te kantelen. Ik ben opgevoed met 
het dak als vijfde gevel, dus zetten we ons altijd in wat met 
het dak te doen.” 

Zo besteedde de architect veel aandacht aan het 
dak van het kantoorgebouw Facet langs de A2 bij 
Utrecht. “Er is amper techniek op het dak te zien. 
Geen pijpje komt erdoorheen. De leverancier van de 
kunststof dakbedekking kozen we zorgvuldig, omdat 
het dak in het zicht komt te liggen van de bewoners 
van de nog te bouwen hoogbouw in Leidsche Rijn. 
In die tijd, rond 2009, had je nog wat meer macht als 
architect en konden we ons sterk maken voor zo’n 
zilverkleurige kunststof dakbedekking. Hoewel, de in-
gesealde fotovoltaïsche cellen die we graag hadden 
gewild, zijn niet gerealiseerd.” 

“ Het dak is altijd een beetje een  
ondergeschoven kindje geweest.  
Dat begint nu een beetje te kantelen”

Marc Ibelings: “Als architect voel je je soms een straat-

vechter als je probeert voorzieningen die niet direct 

geld opleveren toch mee te krijgen.”

Facet, Utrecht. (Impressie Ibelings van Tilburg Architecten) >

Pléiade in Doorn: de vorm van het dak van het gebouw is ontstaan door te spelen met de zichtlijnen. (Foto: Marc Ibelings)

Wenst u fijne feestdagen  
en een gezond 2022

De Poort 21 - 4411 PB Rilland
Tel. 0113 - 55 77 77 - Fax 0113 - 55 77 78

info@mawipex.com
www.mawipex.com
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ONTWERP

vol luizen. Bomen op hoogte is bijna altijd een probleem in 
Nederland. En hoewel we inmiddels veel kennis hebben over 
groen op en rond gebouwen, voegen we altijd een deskun-
dige aan ons team toe om de juiste keuzes voor het groen  
te helpen maken.”

GROENE AMBITIES
Ik ben benieuwd hoe de bomen het zullen houden op het 
nieuwe depot van MVRVD op het Museumplein in Rotterdam. 
Je ziet tegenwoordig ook geen prijsvraag meer langskomen 
of hij is volledig groen gephotoshopt. Hoe ziet dat er over vijf 
jaar uit? Ons Nederlandse klimaat laat niet veel toe. Probeer 
maar eens een plantje op je balkon. Daar heeft iedereen het 
moeilijk mee. Laat staan een boom. Mijn ervaring is dat zo’n 
20 procent over blijft van al die groene ambities. Je wint wel 

de prijsvraag met een groene waterval, maar tussen mooie 
groene artist impressions en de uiteindelijke werkelijkheid ligt 
een enorme uitdaging.

“We zijn door de VvE van de Karel Doorman benaderd om 
het pand wat meer te vergroenen. Gedacht wordt aan zonne-
panelen en meer groen op de daktuin, maar ook blijkt er 
ruimte nodig voor fietsen. Hoewel we parkeerplekken over 
hebben in de parkeergarage, kun je zo’n parkeerplaats,  
die wel 20 tot 25.000 Euro vertegenwoordigd, niet zomaar 
inwisselen voor een fietsenstalling. Dus heb je een kans om  
te vergroenen, loop je tegen dit soort dingen aan.”

Ibelings: “De combinatie zonnepanelen en sedum zouden 
we graag toepassen . Maar het is een wat moeilijk huwelijk. 

We hebben het er vaak over, maar vaak ligt de verzekeraar 
dwars. Als architect voel je je soms een straatvechter als je 
probeert voorzieningen die niet direct geld opleveren toch 
mee te krijgen.”

BEREKENENDE EN MAATSCHAPPELIJKE  
OPDRACHTGEVERS
Het nieuwe hoofdkantoor voor Mercedes Nederland in Utrecht 
uit 2003 zou een atrium krijgen vol levend groen, daar stond 
de opdrachtgever helaas toen nog niet voor open. Ook de  
later gerealiseerde Mercedes showroom langs de A4 bij 
Den Haag kreeg niet de gewenste duurzame toevoeging. 
“We wilden het dak vol leggen met zonnepanelen, maar 
het bestaande dak kon dat gewicht helaas niet dragen en 
bovendien had Mercedes 5 jaar geleden ook nog geen 
elektrische auto.”

Een voorstel om het hele terrein te vergroenen met meer  
bomen en hagen langs de randen is ook gesneuveld.  
“De prijs is afgesproken en er komt geen duppie bij. Een heel 
ander verhaal is dat bijvoorbeeld bij woningbouwcorpora-
ties die met kleinere budgetten toch wel ruimte vinden voor 
duurzame alternatieven.” 

“Het zijn vaak de maatschappelijk betrokken bedrijven en 
organisaties die daar meer voor openstaan”. Ibelings verwijst 
naar woningbouwproject ‘t Lelypark in Gouda waar een  

garage in een dijk is gereali-
seerd met sedum daken; 
het hele gebied kreeg een 
groene aankleding met zelfs 
een boomgaard. Groendaken 
zijn voor het architectenbureau 
inmiddels een beproefd middel 
om een duurzame bijdrage te 
leveren die zichtbaar is aan het 
gebouw. Ook prestaties van zonne-
panelen en natuurlijke waterzuiverings- 
systemen kun je zichtbaar maken voor de bewoners of 
 gebruikers van een gebouw. Het dak en de andere vier  
gevels spelen daarbij een belangrijke rol. “Woongebouw de 
Bariton in Hellevoetsluis heeft grote geïntegreerde planten-
bakken in de balkons. Bij woningbouwproject Park Krayenhoff 
in Uithoorn is het bestaande kantoortorentje van IBM getrans-
formeerd tot drie loft-appartementen met een dakterras en 
groen. Nog te kleine stappen in de vergroening van gebou-
wen, maar in ieder geval in de goede richting.” ■

Via de website ibelingsvantilgurg.nl is de uitgave online  
te bekijken. Liever een gedrukt exemplaar ontvangen?  
Stuur dan een e-mail naar info@ibelingsvantilburg.nl  
onder vermelding van: 21 projecten uit de 21e eeuw.

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Karel Doorman in Rotterdam.  

(Foto: Ossip van Duivenbode)

Gemeenschappelijke daktuin op de 

Karel Doorman. Het lage groen doet 

het goed, maar de hoge bomen zaten 

elk jaar vol luizen. >

’t Lelypark in Gouda: onder en tussen de woontorens is een parkeergarage opgenomen die gedeeltelijk in het talud van de dijk is geschoven.  

De garage krijgt een sedum dak.

Wenst u fijne feestdagen  
en een gezond 2022

Oudemaas BV
De Plaats 15

3342 GL  Hendrik-Ido-Ambacht
078-6122141

www.oudemaas.nl
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INCL. BRANDWERENDE 
BESCHERMING

GEPATENTEERD

www.isobouw.nl/PowerTop

Uw keuze voor het type plat dak isolatie bepaalt in 
hoge mate hoe concurrerend u kunt zijn. Factoren die 
daarbij een rol spelen zijn toepasbaarheid, verwerk-
baarheid, betrouwbaarheid, inkoopprijs, maar zeker 
ook veiligheid. PowerTop® Protect biedt u de 
zekerheid dat u op elk van deze gebieden winst boekt. 

Blijf uw concurrenten een stapje voor bij het 
verkrijgen van uw opdrachten en profi teer van deze 
multifunctionele en prijsvoordelige plat dak isolatie 
met brandwerende beschermlaag. Want, waarom zou 
u deze kans om te winnen niet grijpen?    

Uw winpunten:
EEN BRANDWERENDE A2 BESCHERMLAAG I.P.V. ONGECACHEERD
• Minder arbeid, Broof(t1) classificatie, meer zekerheid, 

beter verzekerbaar (o.a. bij PV-panelen)  
150 KPA DRUKSTERKTE I.P.V. 100 KPA  
• Intensief beloopbaar, veilig belastbaar met PV-systemen (incl. ballast)
MET SPONNING RONDOM I.P.V. RECHTE KANTEN
• Een aaneengesloten isolatieschil, geen verlies aan 

Rc-waarde, 2-laagse prestatie bij een 1-laags systeem, 
arbeidsbesparende verlegging

100% winkans met PowerTop® Protect

211969_IsoBouw_Adv_PowerTop_230x300_D01_001   1211969_IsoBouw_Adv_PowerTop_230x300_D01_001   1 12-11-21   09:1112-11-21   09:11

Laat je inspireren op www.roval.nl

ONEINDIGE VARIATIE ALUMINIUM DAKRANDEN

Als totaalleverancier heeft Roval Aluminium niet alleen een 

enorm uitgebreid standaardassortiment aluminium dakranden 

met oneindig veel combinatiemogelijkheden in kleur, type en 

afwerking. Tot het complete assortiment behoren ook de 

architectonische dakranden. Door de grote verscheidenheid in 

modellen is er voor elk dak wel een geschikte dakrand. 

De aluminium dakranden van Roval worden toegepast in zowel 

nieuwbouw- als renovatieprojecten in de woningbouw en 

utiliteitsbouw. 

Roval Aluminium 
Roval Aluminium is specialist in de ontwikkeling, 

productie en levering van aluminium bouw-

 pro ducten voor daken en gevels. Tot het 

uitgekiende assortiment behoren onder meer 

aluminium dakranden, waterslagen, muurafdek-

systemen, balusters, groendakproducten, dakrand- 

en doorvalbeveiliging en privacyschermen. 

Daarnaast biedt Roval Aluminium maatwerk in 

zetwerk. Mooi, functioneel en duurzaam.



Meerdere malen is in Roofs aandacht besteed aan oplossingen voor dakbe-

dekkingssystemen onder zonnedaken met PV-modules. Inmiddels zijn diverse 

projecten gerealiseerd op basis van systemen onderzocht in het lab van BDA, 

zowel voor nieuwbouw als voor renovatie. Daarin speelt de drukvaste brand-

werende perliet isolatieplaat Batiboard 200 een prominente rol. WECAL heeft 

tijdens de beurs DAKEN & ZAKEN haar oplossingen geïntroduceerd als een 

overzichtelijke Menukaart op maat welke is toe te passen voor de meeste  

projecten. Daarnaast is de nieuwe FUTURA dakbaan gepresenteerd die een 

aanvulling vormt op het complete op ADESO gebaseerde zelfklevende  

productgamma van Polyglass® en daarmee één van de speerpunten voor 

2022 van WECAL is. Al met al voldoende stof om over na te praten.

WECAL introduceert Menukaart  
met oplossing voor zonnedaken  
tijdens beurs DAKEN & ZAKEN

Erik de Waard, Technisch Development & Support Specialist  
van WECAL

Via de Menukaart worden een aantal specials aangeboden 
afkomstig uit het leveringsprogramma van Polyglass® ‘Produtti 
Speziale’ waarbij reparatie, onderhoud, levensduur, reflectie en 
zelfs verbetering van brandtechnische eigenschappen een item 
zijn. Tijdens DAKEN & ZAKEN is de nieuwe bedrijfsfilm getoond op 
een speciale infowand met fotobeelden van daksystemen onder 
PV-modules met brandhaard zodat men de uitvoering van de 
testen kon zien en is een 15.000 m2 groot renovatieproject toege-
licht. Omdat de toepassingen voor het grootste deel van de 
daken kunnen worden voorgesteld, is het interessant om te zien 
dat er meegedacht wordt over mogelijke varianten. Niet alleen in 
de dakbedekkingssystemen, maar ook in de bevestiging ervan. 
De conclusie is daarmee gerechtvaardigd dat WECAL met de 
technische ondersteuning van haar ACADEMY succesvol is en 
daarmee vooraan loopt.

WECAL BREIDT ASSORTIMENT POLYGLASS® UIT
Polyglass® heeft jarenlange ervaring met diverse speciale pro-
ducten op het gebied van waterdichting en sluit daarbij naad-
loos aan op het gamma van Mapei®, waar het inmiddels onder-
deel van uitmaakt. Waterdichting in de breedst mogelijk zin van 
het woord, met naast toepassing voor daken ook toepassingen 
in wegen- en bruggenbouw, funderingstechniek en tunnelbouw. 
Naast nieuwe ontwikkelingen als de FUTURA dakbanen voor 
1-laagse daksystemen vormen de specials ook een productlijn 
die op zichzelf staand aangebracht kan worden, of in combinatie 
met een van de vele baanvormige producten uit de Polyglass® 
range. WECAL onderzoekt met duidelijke focus op 2022 naar het 
inpassen van FUTURA als 1-laags APOA bitumen dakbedekkings-
systeem in applicaties zonder open vuur en onderzoekt welke 
van de specials een aanvulling zouden kunnen vormen op het 
huidige assortiment aan SBS, APP, PVC en TPO dakbanen.  
De jarenlange ervaring van Polyglass® biedt daarbij een houvast 
en referentiekader waarbij in het achterhoofd gehouden moet 
worden dat ook voor ons land geldt dat door klimaatveranderin-
gen meer extreme weersomstandigheden te verwachten zijn.

Zonnedak met PV-modules en Mapeplan M15 + Eurothane Silver FM

WAAROM DE FOCUS OP PV-MODULES?
Het antwoord is eigenlijk even simpel als de vraag: PV-modules zijn 
niet meer weg te denken uit ons landschap. Maar hoe gaan we 
het onderhoud organiseren? De positionering van PV-modules 
op daken in combinatie met bekabeling en omvormers moet 
afgestemd worden op de positie van de looppaden, afvoeren 
en veiligheidssystemen zodat noodzakelijk onderhoud te allen 
tijde veilig uitgevoerd kan worden. Klinkt simpel maar naarmate 
de daken groter worden, is dat zeker niet eenvoudiger. En wat te 
denken van diefstal. Om diefstal te beperken zie je op hele grote 
daken een minimum aantal daktoegangen - meestal één luik in 
het dak en een kooiladder als vluchtweg langs de gevel - waarbij 
dus even een reparatie uitvoeren of een extra detail inplakken 
best een impact heeft. En wat te denken van risico bij calamitei-
ten. De typetesten uitgevoerd bij BDA geven een aardig beeld 
van wat er in en met een dakbedekkingssysteem gebeurt op het 
moment dat er brand ontstaat in een PV-systeem. Simulatie van 
een brandhaard tussen waterdichte laag en PV-module kan dan 
ineens compleet anders zijn dan bij de meer ‘simpele’ BRoof T1 
test, zeker als je kijkt naar casual damage en gevolgschade. Uit 
de diverse reacties op de beurs blijkt dat men op zoek is naar op-
lossingen die meer universeel toegepast kunnen worden. Zo komt 
Eurofast® nu met een tule met korte lengte specifiek bedoeld voor 
Batiboard 200 in 25 mm dikte toe te passen op renovatiewerken 
met meerlaagse bitumen als bestaande dakbedekking. En kijken 
producenten van vloeibare dakbedekkingssystemen naar de 
mogelijkheid om hun systeem te combineren met Batiboard 200 
en een gesloten onderlaag dakbedekking. Positieve ontwikke-
lingen die blijvend kunnen bijdragen aan duurzame veiligheid 
op daken. 

WECAL toont oplossingen voor zonnedaken tijdens de beurs

IS ER BIJ PV-MODULES ONDERSCHEID TUSSEN  
NIEUWBOUW- EN RENOVATIEDAKEN?
Je zou geneigd zijn de vraag direct met “ja” te beantwoorden, 
maar eigenlijk is dat niet helemaal terecht. De eerste vraag 
die gesteld moet worden bij renovatiedaken is of het wel echt 
een  renovatiedak is. Of is het een dak van een paar jaar oud 
waarbij – om te voldoen aan de eisen van PV-modules als Lichte 
Gebruiks daken – aanvullend versterkingen moeten worden 
aangebracht om belastingen vanuit de PV-daken te kunnen 
verdelen in en op de ondergrond. De indruk bestaat dat daken 
van slechts een paar jaar oud steeds meer in beeld komen als 
zonnedaken. Afhankelijk van de staat en de conditie van het  
dak plus eventuele eisen van een betrokken Verzekeraar, maken 
soms dat een dak op nieuwbouwniveau moet worden bekeken, 
met aanvullend extra isolatie en een witte dakbedekking zodat 
eventueel ook nog gebruik gemaakt kan worden van de EIA 
energie-investeringsaftrekregeling 2021. 

MENUKAART
Dakbedekkingssystemen en PV-modules

OOIT AL EENS AAN TAFEL GEZETEN
MET WECAL DAK- & ISOLATIETECHNIEK?

WECAL biedt al vanaf 1998 een compleet menu 
aan dak bedekkingssystemen, isolatiematerialen, 
bevestigings middelen en toebehoren voor platte 
en licht hellende daken. Met een eigen productie-
capaciteit worden ook specialiteiten gerealiseerd 
die hun weg vinden als technische isolatie 
en/of naar de aannemerij.

Met deze MENUKAART schotelt WECAL u een 
compleet assortiment aan keuzes toe voor 
kunststof en bitumen  dakbedekkingssystemen 
voor zonnedaken met PV-modules. U kunt zo 
dus zelf het dakbedekkingssysteem samenstel-
len voor uw project. WECAL kan u desgewenst 
aanbevelingen doen op basis van gerichte 
projectinformatie zodat u altijd een menu met de 
juiste prijs-prestatieverhouding voor geschoteld 
krijgt. Zo kunnen we garanderen dat onze pro-
ducten ook aan uw verwachtingen voldoen.

U kent het vast wel, een casco project of een 
 renovatie waarbij de ondergrond nog moet worden 
voorbereid alvorens de werkzaamheden kunnen 
beginnen. Afhankelijk van het type ondergrond, 
de omgevingstemperatuur, de relatieve vochtigheid 
en het type dakbedekkingssysteem, kunt u uit de 
volgende hechtprimers kiezen:

■  POLYPRIMER prijs per 5 l
op basis van geblazen bitumen en 
oplosmiddelen, verbruik ca. 200-350 gr/m2

afhankelijk van de ondergrond

■  POLYPRIMER HP45 Professional prijs per 5 l
Professional op basis van geblazen bitumen 
en sneldrogende oplosmiddelen, verbruik ca. 
200-350 gr/m2 afhankelijk van de ondergrond

■  IDROPRIMER  prijs per 5 l
watergedragen bitumineuze primer, 
verbruik ca. 200-300 gr/m2 afhankelijk 
van de ondergrond

■  ZK Primer  prijs per 5 l
synthetische primer, verbruik ca. 100 -150 gr/m2

afhankelijk van de ondergrond

■  EUROTHANE POWERDECK F  prijs per m2

de isolatie onderlaag van gecacheerde PIR 
polyisocyanuraat hardschuim met FM Approval 
en lambda 0,026 W/m.K, dikte 170mm, 
drukvastheid 120 kPa

■  EUROTHANE POWERDECK  prijs per m2

de isolatie onderlaag van gecacheerde PIR 
polyisocyanuraat hardschuim met FM Approval 
en lambda 0,024 W/m.K, dikte 160mm, 
drukvastheid 150 kPa, brandklasse D

■  EUROTHANE SILVER  prijs per m2

de isolatie onderlaag van gecacheerde PIR 
polyisocyanuraat hardschuim met FM Approval 
en lambda 0,022 W/m.K, dikte 140mm, 
drukvastheid 150 kPa 

■  EUROTHANE SILVER A  prijs per m2

de afschotisolatielaag van gecacheerde PIR 
polyisocyanuraat hardschuim met FM Approval 
en lambda 0,022 W/m.K, afschot 10/15/20mm 
per 1200mm, drukvastheid 150 kPa

■  SMARTROOF-C  prijs per m3

de isolatie onderlaag van MWR geperste steen-
wol met brandklasse A1 en lambda 0,037 W/m.K, 
dikte 230mm, drukvastheid 60 - 70 kPa 

■  RETROFIT  prijs per m2

de drukvaste toplaag isolatie van EPB geëx-
pandeerd perliet met brandklasse D lambda 
0,060 W/m.K, dikte 15mm, drukvastheid 300 kPa

■  FESCO-C prijs per m2

de drukvaste toplaag isolatie van EPB geëx-
pandeerd perliet met brandklasse C en FM 
Approval en lambda 0,050 W/m.K, dikte 30mm, 
drukvastheid 200 kPa

■  FESCO DRAIN prijs per m2

de drukvaste afschotisolatielaag van EPB 
geëxpandeerd perliet met brandklasse C, 
afschot 10/15/20mm per 600mm en lambda 
0,050 W/m.K, drukvastheid 200 kPa

■  Batiboard 200  prijs per m2

de drukvaste isolatielaag van EPB geëx-
pandeerd perliet met brandklasse A2 en 
lambda 0,060 W/m.K, dikte 25mm, 
drukvastheid >150 kPa (1%)

Prijzen op aanvraag

Niemand wil condensopbouw in zijn constructie, 
omdat dat met name de thermische prestaties 
kan verslechteren, maar ook kan leiden tot 
vochtproblemen. Is het dak van uw project goed 
voorbereid, dan kunt u uit de volgende soorten 
dampremmende lagen kiezen voor projecten 
met extremer binnenklimaat of bij toepassing 
van dampdichtere dakbanen zoals TPO:

■  Polyvap SA R/R  prijs per m2

de dampremmende laag met alufolie, 2- zijdig 
voorzien van zelfklevende laag met releasefolie, 
speciaal voor gebouwen in klimaatklasse 3 en 4

■  Polyvap SA S/R  prijs per m2

de dampremmende laag met alufolie, onderzijde 
voorzien van zelfklevende laag met releasefolie, 
bovenzijde SBS gemodifi ceerd bitumen afge-
werkt met zand

■  Mapeplan EVO SK 0,2mm  prijs per m2

de brandlastarme dampremmende laag 
met alufolie voor staaldaken, onderzijde voor-
zien van zelfklevende laag met releasefolie, 
met FM Approval

■  ECOCLAIR PE LDPE-folie 0,2mm prijs per rol
de sluitlaag en dampremmende laag voor 
staaldaken klimaatklasse 1 en 2 
(afmeting rol 6 m x 25 m)

Inmiddels zijn gebruiksdaken een bekend begrip 
geworden in de markt. Daktuinen, parkeerdaken, 
daken met PV-systemen en dakterrassen zijn 
enkele voorbeelden waarbij de keuze van een 
beschermende tussenlaag de prestatie van het 
dakbedekkingssysteem kan verbeteren. Zijn de 
prestatie-eisen bekend, dan kunt u uit de volgende 
isolatiematerialen kiezen voor projecten uitgevoerd 
als gebruiksdaken met PV-panelen:

■  UNIDEK Platinum Dijkotop 100  prijs per m3

de isolatie onderlaag van EPS geëxpandeerd 
hard polystyreenschuim met lambda 0,031 
W/m.K, dikte 200mm, drukvastheid 100 kPa

■  UNIDEK Dijkotop 100  prijs per m3

de isolatie onderlaag van EPS geëxpandeerd 
hard polystyreenschuim met lambda 0,036 
W/m.K, dikte 230mm, drukvastheid 100 kPa 

APERITIEF
Een juiste voorbereiding als aperitief

VOORGERECHT
Een juiste bouwfysische dakopbouw

Dubbelzijdige tape prijs per rol
Afmeting rol 25 m x 50 mm

TUSSENGERECHT
Voor daken met verhoogde prestatie-eisen
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MENUKAART
Dakbedekkingssystemen en PV-modules

Individuele eisen aan daken maakt dat 
producenten oplossingen ‘op maat’ leveren, 
afgestemd op de toepassing met speciale 
formuleringen en wapeningen. 
Bepaal vooraf of er eisen zijn op het gebied van 
esthetica, verwerking, (extreme) belastingen, 
windbelasting en vliegvuur om een keuze te 
kunnen maken uit ons hoofdmenu aan 1-laagse 
kunststof dakbedekkingssystemen en 2-laagse 
bitumineuze dakbedekkingssystemen:

■  Mapeplan M15 prijs per m2

de 1,5 mm PVC kunststof dakbaan met FM 
goedkeuring, geschikt voor toepassing in 
mechanisch bevestigde daken

■  Mapeplan M18  prijs per m2

de 1,8 mm PVC kunststof dakbaan met FM 
goedkeuring, geschikt voor toepassing in 
mechanisch bevestigde daken en in lichte 
gebruiksdaken met PV-systemen

■  Mapeplan M20 prijs per m2

de 2,0 mm PVC kunststof dakbaan met FM 
goedkeuring, geschikt voor toepassing in 
mechanisch bevestigde daken en in lichte 
gebruiksdaken met PV-systemen

■  Mapeplan TM15 prijs per m2

de TPO kunststof dakbaan (1,5 mm) met FM 
goedkeuring, geschikt voor toepassing in 
mechanisch bevestigde daken, standaard met 
Smart White SRI refl ectie toplaag

■  Mapeplan TM18  prijs per m2

de TPO kunststof dakbaan (1,8 mm) met 
FM goedkeuring, geschikt voor toepassing 
in mechanisch bevestigde daken en in lichte 
 gebruiksdaken met PV-systemen

■  Mapeplan T15 protection  prijs per m2

de TPO kunststof beschermbaan (1,5 mm) 
voor extra bescherming van TPO kunststof 
dakbanen in lichte gebruiksdaken met PV en 
geballaste daken en extensieve daktuinen 
met sedum vegetatie

■  Mapeplan T20 protection  prijs per m2

de TPO kunststof beschermbaan (2,0 mm) 
voor extra bescherming van TPO kunststof 
dakbanen in lichte gebruiksdaken met PV en 
geballaste daken en extensieve daktuinen met 
sedum vegetatie en intensieve daktuinen

■  Mapeplan T walkway  prijs per m2

de TPO kunststof baan (1,9 mm) voor markering 
van looppaden, kleur rosé, in geëxposeerde 
daken met TPO kunststof dakbanen

■  Mapeplan 15 / 20 protection  prijs per m2

de PVC kunststof beschermbaan (1,5/2,0 mm) 
voor extra bescherming van PVC kunststof 
dakbanen in lichte gebruiksdaken met PV en 
geballaste daken en extensieve daktuinen met 
sedum vegetatie

■  Mapeplan PVC walkway  prijs per m2

de PVC kunststof baan (1,5 mm) voor 
markering van looppaden, kleur donkergrijs, 
in geëxposeerde daken met PVC kunststof 
dakbanen

■  MINERAL FIX  prijs per 18 kg
melkachtige watergedragen hechtvernis, 
na opdrogen transparant, voor verbetering 
van hechting van (losse) leislag, verbruik 
ca. 200-400 gr/m2 (*)

(*) Verbruik afhankelijk van de ondergrond

Prijzen op aanvraag

Volg ons: 

WECAL: COMPLEET EN OBJECTIEF IN 
ISOLATIE- EN DAKBEDEKKINGSMATERIALEN

■  Mapeplan TM20  prijs per m2

de TPO kunststof dakbaan (2,0 mm) met FM 
goedkeuring, geschikt voor toepassing in 
mechanisch bevestigde daken en in lichte 
gebruiksdaken met PV-systemen

■  Polybase 460P60  prijs per m2

de onderlaag met polyester/glas wapening, 
eenzijdig gecoat met APP gemodifi ceerd 
bitumen afgewerkt met wegbrandfolie

■  Polybond 470K14 FR  prijs per m2

de APP gemodifi ceerde bitumen toplaag met 
polyester/glas, onderzijde voorzien van weg-
brandfolie, bovenzijde afgewerkt met zand

■  Polybond 470K24 FR BLACK prijs per m2

de APP gemodifi ceerde bitumen toplaag met 
polyester/glas, onderzijde voorzien van 
wegbrandfolie, bovenzijde afgewerkt met 
zwarte leislag

■  Polybond 470K24 FR  prijs per m2

FINE BLACK
de APP gemodifi ceerde bitumen toplaag 
met polyester/glas, onderzijde voorzien van 
wegbrandfolie, bovenzijde afgewerkt met 
fi jne zwarte leislag

■  Polybond 470K24 FR  prijs per m2

WHITE REFLECT
de APP gemodifi ceerde bitumen toplaag 
met polyester/glas, onderzijde voorzien van 
wegbrandfolie, bovenzijde afgewerkt met 
refl ecterende witte leislag

Onder de noemer ‘special products’ biedt 
WECAL een aantal producten waarmee het 
dak verfraaid / verbeterd kan worden en die 
oplossingen bieden bij complexe details en 
aansluitingen. Een aantal producten kan ook 
als verbetering van bestaande daken toegepast 
worden waardoor de levensduur van het dak en 
daarmee de waterdichtheid van het dak en/of 
de detailleringen verlengd kan worden. WECAL 
biedt u de keuze uit de volgende ‘specials’:

HOOFDGERECHT
Voor alle daken een waterdichte oplossing

Ook beschikbaar in uitvoering met SRI 
refl ecterende witte toplaag prijs per m2

Ook beschikbaar in uitvoering met SRI 
refl ecterende witte toplaag prijs per m2

Ook beschikbaar in uitvoering met SRI 
refl ecterende witte toplaag prijs per m2

Ook beschikbaar in uitvoering met
loodgrijze toplaag prijs per m2

Ook beschikbaar in uitvoering met
loodgrijze toplaag prijs per m2

Ook beschikbaar in uitvoering met
loodgrijze toplaag prijs per m2

NAGERECHT
Voor alle daken een juiste afwerking

POLYSINT prijs per m2

op basis van watergedragen acryl elastomeer 
vloeibare waterdichting en als beschermlaag 
op bitumineuze dakbanen, verbruik ca. 200- 
400 gr/m2 (*)

POLYSINT SUN REFLECT prijs per m2

op basis van watergedragen acryl elastomeer 
refl ecterende witte vezels en kunstharsen 
vloeibare waterdichting en als beschermlaag 
op bitu mineuze dakbanen, verbruik ca. 
300-500 gr/m2 (*) en 1- of 2-laags aanbr engen
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Adds value!

WATERPROOFING MATERIALS AND INSULATING SYSTEMS



Nemen we als voorbeeld een bestaand bitumineus dak met 
daarin een standaard steenwol als isolatie van een paar jaar 

oud wat qua dikte dus 
aan de isolatie-eisen van 
deze tijd voldoet. Met een 
relatief simpele Retrofit  
harde perlietplaat (300kPa) 
als tussenlaag met daar-
op een lichtgekleurde 
Mapeplan® PVC dakbaan, 
kan een dragend dakvlak  
voor een nieuw aan te  
brengen PV-systeem  
worden  gecreëerd.  
Dit beschermt tevens de 
bestaande dakbedekking 
extra tegen branddoorslag 
bij calamiteiten en kan 
hiermee de eventuele  
gevolgschade beperken.

In theorie en bij benade-
ring zou je dan kunnen 
aannemen dat deze 
afscherming voldoende is 
indien onder de bestaan-
de dakbedekking een PIR 
isolatiemateriaal wordt 
toegepast. Helemaal als je  
de Retrofit harde perliet-
plaat uitwisselt voor  
een Brandklasse A type  
Batiboard 200 isolatieplaat 
en daarmee blijft voldoen 
aan de soms harde eis 
van Verzekeraars dat het 
gekozen isolatiemateriaal 
Euroklasse A Reactie bij 
brand moet hebben.

Voor daken waarin EPS isolatieplaten zijn opgenomen, is de bena-
dering minder eenvoudig. Dit type platen heeft namelijk naast 
een groot aantal positieve eigenschappen ook de eigenschap 
dat het een thermoplast is. Met andere woorden, als de tempera-
tuur boven de ca. 70° Celsius komt dan gaat het materiaal zich 
anders gedragen en vervormen of zelf smelten. Bij de laboratorium 
onderzoeken – overigens uitgevoerd in worse case scenario met 
doorlopende naden – kwam in de combinatie onderlaag EPS en  
PIR met FM Approval als toplaag isolatie, naar voren dat op niveau 
van de EPS er nauwelijks gevolgschade bleek te zijn. Dat wil zeg-
gen: ter plaatse van de doorgaande naad was de EPS nog intact. 
In Amerika wordt EPS dan ook onder FM approval standaard 
gecombineerd met een coverboard isolatieplaat die bovendien 
als heatsink fungeert. Heatsink dus als warmtebufferende laag 
die ervoor zorgt dat de temperatuur in het dakbedekkingspakket 
niet teveel oploopt. Aanvullende testen uitgevoerd met Batiboard 
200 in een dikte van 25mm tonen aan dat bij toepassing van dit  
type drukvaste brandwerende perlietisolatie er nauwelijks sprake 
is van casual damage, voor Verzekeraars dus een relatief een-
voudige oplossing zonder al te veel risico. Inmiddels zijn de eerste 
daken reeds zo uitgevoerd, zowel nieuwbouw- alsook renovatie-
projecten. Deze diverse combinatiemogelijkheden zijn als 

oplossing uiteraard opgenomen in de nieuwe WECAL Menukaart 
Dakbedekkingssystemen voor onder PV-modules.

Batiboard 200 ingezet bij dakrenovatie met PV-systeem

MEERWAARDE VAN SPECIALE PRODUCTEN
In het leveringsprogramma van Polyglass® zit een complete 
productrange aan coatings en vloeibare producten die kunnen 
toegepast worden als:
•  Reparatiemiddel voor kleine reparaties en herstellingen
•  Flexibele afsluiting bij complexe aansluitingen en details
•  Waterdichting van betonnen en steenachtige oppervlakken
•  Afwerklaag voor het verlengen van de levensduur van  

verweerde dakbedekking
•  Afwerklaag voor het op kleur brengen of reflecterend  

maken van dakbedekking
•  Afwerking voor het verbeteren van de brandtechnische  

eigenschappen van de dakbedekking
•  Afwerklaag voor het wortelwerend maken van de  

dakbedekking

Het product Polysint Sun Reflect uit het productgamma van  
Polyglass® lijkt hierbij in relatie tot zonnedaken de grootste meer-
waarde te kunnen leveren. Deze watergedragen vloeibare water-
dichting op basis van met witte vezels versterkte kunstharsen 
geeft niet alleen een hoge zonreflectie (83%) en SRI 105, maar 
zorgt door thermische emissie (91) ook voor een koeler dakop-
pervlak onder de PV-modules. Het product Polysint Sun Reflect 
heeft een rek van 300% en is binnen 1 dag droog. In bepaalde 
dakopbouwen met Polysint Sun Reflect verbetert de brandklasse 
zelfs tot B - s1- d0.

Reflecterende werking van Polysint Sun Reflect

TOELICHTING MENUKAART WECAL
In principe komen in alle categorieën (als dampremmende laag 
of noodlaag, als onderlaag of als toplaag) isolatiematerialen op 
het menu van WECAL, zodat per project de onderdelen gekozen 
kunnen worden die het best passen voor de projectsituatie  
en/of die voldoen aan de bestek-omschrijving. Voor nieuwbouw-
pro jecten kan het menu van begin tot eind gevolgd worden.  
Voor bestaande projecten kan, afhankelijk van de staat en op-
bouw van het bestaande dakbedekkingspakket, een kleiner deel 
van het menu worden voorgesteld. De Menukaart is een resul-
tante van huidige ervaringen en aankomende ontwikkelingen  
uit het samenwerkingsverband tussen WECAL en Polyglass®.  
Het menu blijft echter flexibel, daar waar aanvullingen gevraagd 
zijn en/of de keuzes juist te uitgebreid voorgesteld zijn, zal van tijd 
tot tijd het menu aangepast worden. 

Het complete keuzemenu bestaat uit:
•  Primers waaronder Polyprimer H, IDROprimer en ZKprimer
•  Dampremmende lagen met o.a. Polyvap SA  

en Mapeplan EVO SK FM
•  Isolerende onderlagen zoals platen van UNIDEK ((Paltinum)

Dijkotop EPS) en RECTICEL (Eurothane Silver FM PIR)  
en KNAUF (Smartroof-C)

•  Isolerende toplagen waaronder RETROFIT, FESCO-C  
en Batiboard 

•  Kunststofdak bedekking 1-laags met o.a. Mapeplan M PVC  
en Mapeplan TM TPO

•  Bitumineuze APP-dakbedekking 2-laags zoals Polybase  
onderlaag en Polybond toplagen

•  Vanaf 2022 te introduceren FUTURA APAO-dakbedekking  
voor 1-laagse dakbedekkingssystemen

FUTURA als 1-laags  

dakbedekkingssysteem  

bij renovatie >

TOEGEVOEGDE WAARDE FUTURA
In Cradle to Cradle projecten worden materialen toegepast die 
herbruikbaar zijn of gerecycleerd kunnen worden. De nieuwe 
FUTURA dakbaan laat zich verwerken als 1-laags mechanisch 
bevestigd dakbedekkingssysteem en kan vervolgens weer van het 
dak verwijderd worden voor hergebruik of recyclage. De FUTURA 
versie die op de Nederlandse markt geïntroduceerd wordt, 
betreft de dakbaan toegepast in voor Scandinavië door SINTEF 
gecertificeerde dakbedekkingssystemen. Dat zijn dakbedekkings-
systemen die qua vliegvuur op de verschillende isolatiemateria-
len moeten voldoen aan de BRoof T2 eis, ook op geëxpandeerd 
polystyreen hardschuim EPS. Daarnaast biedt de speciale formu-
latie APAO compound een hoge koude 
buigweerstand (-25° Celcius) en een hoge 
temperatuur weerstand (>140° Celcius) 
waardoor de rollen gedurende het hele 
jaar ook in ons klimaat zijn te verwerken. 
Het vloeigedrag van de compound in  
combinatie met de Easy torch smeltfolie 
maakt thermisch lassen mogelijk, dus er  
kan ook zonder open vuur gewerkt 
worden. Om als 1-laags APAO dakbedek-
kingssysteem gelijkwaardig aan kunststof 
dak banen de op het dak optredende 
belas tingen op te kunnen vangen, heeft de 
FUTURA dakbaan een speciale combidrager 
inlage waarbij polyester en glasweefsel  
getripleerd uitgevoerd zijn. Dat geeft de baan naast hoge 
 mechanische eigenschappen (o.a. hoge weerstand tegen  
inslag van hagel) ook een uitstekende dimensionele stabiliteit.

Een extra brede langsoverlap van 140mm zorgt voor een sterke 
lasnaad die duurzaam waterdicht is. De APAO compound draagt 
bij aan een hoge weerstand tegen afpellen zodat in combinaties 
met EUROFAST® bevestigingssystemen met hoge rekenwaarden 
gerekend mag worden. De bredere overlap maakt het mogelijk  
verschillende mechanische bevestigingstechnieken toe te 
passen. Men is dus niet afhankelijk van 1 type bevestiger uit de 
EUROFAST® range. 

De FUTURA dakbanen hebben standaard de zware BRooft2 weer-
stand tegen vliegvuur classificaties. Daarnaast zijn ze verkrijgbaar 
met een wit reflecterend mineraal speciaal voor LEED (Leadership 
in Energy and Environmental Design) projecten waarin een  
bepaalde mate aan zonreflectie (SRI) vereist is. Bij Polyglass® 
staan deze systemen beter bekend als COOL ROOF systemen 
omdat naast zonreflectie ook een lagere oppervlaktetemperatuur  
gerealiseerd wordt. Dit kan vervolgens in zonnedaken met PV-
systemen een hoger rendement aan energieopbrengst geven. 
De FUTURA is tenslotte ook leverbaar als zelfklevende dakbaan 
met ADESO® technologie voor situaties waar naast mechanische 
bevestiging ook verkleving gevraagd is, zoals in zones met open 
vuur en winddicht te verkleven opstanden.

WECAL BOUWT DOOR - OOK IN 2022
Inmiddels is WECAL met isolatiefabrikanten bezig met het in  
detail uitwerken van productintegratie in haar dakbedekkings-
systemen die moeten leiden tot toepasbare dakopbouwen onder 
PV-modules in de Nederlandse markt. Op dit moment introduceert 
WECAL de nieuw voorgestelde producten in haar database en 
worden Lichte Gebruiksdaken nadrukkelijk opgenomen in haar 
nieuwe website. Uiteraard kunt u voor specifieke projectsituaties 
altijd nadere informatie opvragen via info@wecal.nl. ■

Resultaat BDA-proef met Retrofit op 

bestaande bedekking

Geen aantasting van EPS in BDA-test 

met PIR FM

Dakrol FUTURA
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Afgelopen november vond het AMI Waterproof Membranes 2021 congres 

plaats in Keulen. Dit Industry Event wordt georganiseerd voor en door inter-

nationale producenten en toeleveranciers van met name kunststof water-

afdichtingsmaterialen (lees: dak- en bassinafdichtingen). Sprekers vanuit  

de kunststofhoek domineren doorgaans het event, maar dit jaar waren  

ook deelnemers en sprekers uit de bitumineuze sector uitgenodigd. 

AMI congres  
Waterproof Membranes

CONGRES

Benno Nijenhuis (VESP) 

Waterproof Membranes is een forum met open discussie over de laatste 
innovaties, technologieën en markttrends. Deelnemers zijn de meest toon-
aangevende membraanproducenten, grondstofleveranciers, aanverwante 
producten, machinefabrikanten en certificerende instellingen uit de hele  
wereld. Naast Carlisle Construction Materials waren dat onder meer Protan, 
BMI Group, Firestone Building Products, IKO Group, Nordic Waterproofing, 
Soprema, OMG, Renolit, Sika en Eurofast. En dit jaar dus ook een afvaardiging 
van EWA, ESWA en ProBitumen namens de bitumineuze afdichtingen. 

MARKTDATA
Tot aan 2018 hadden we in Nederland de luxe van een eigen marktonder-
zoek naar gesloten dakbedekkingssystemen via Dakenraad. Op dit moment 
is alleen de AMI het platform dat adequate marktgegevens publiceert.  
Het rapport Single Ply Roofing Membranes Europe geeft niet alleen een 
goed overzicht van internationale ontwikkelingen en macro-economische 
tendenzen via EuroConstruct, maar van de marktverdelingen in verschillende 
Europese landen. 

2020 was geen goed jaar voor de Europese bouwsector: zowel woning-
bouw (-6,2%) als utiliteitsbouw (-5,6%) lieten een scherpe omzetdaling zien. 
Per land was het beeld wisselend: in Frankrijk, Engeland en Italië was een 
duidelijke neergang zichtbaar, terwijl Duitsland, België en Nederland positie-
ve groeicijfers toonden. In de markt voor gesloten dakbedekkingssystemen 
werd in Europa in 2020 ongeveer 451 miljoen m2 verwerkt, waarvan 65%  
in bitumineuze afdichtingen en 35% in kunststof dakbedekkingssystemen.  
In Nederland en België liggen deze verhouding anders. In België heeft 
‘kunststof’ een aandeel van 71% en in Nederland is het keurig verdeeld in 
twee gelijke helften. Met name Zuid- en Oost-Europese landen en Frankrijk  
zijn bepalend voor het hoge bitumineuze aandeel binnen de EU.  
Dat percentage zal naar verwachting in 2025 aanzienlijk gedaald zal zijn 
(Bron: AMI).

GROEI IN LOGISTIEKE  
INFRASTRUCTUUR
Een uitgelichte ontwikkeling in de ver-
schuiving van markt gegevens, ingezet 
door de Covid pandemie, is de focus  
op de supply chain en met name de 
op de zogenoemde ‘Last mile infra-
structure’, het transport van distributie-
centrum naar consument. De enorme 
groei in E-commerce betekent een 
verandering van ons bouwlandschap. 
Veel grote bedrijfs terreinen in Europa 
worden steeds meer gedomineerd 
door grote distributiecentra, waarbij 
inmiddels ook overheden zich zorgen 
gaan maken over het eenzijdige  
karakter van dit type bouw. Daarbij komt  
ook de toenemende zorg over de groei 
van lokale binnenstedelijke distributie 
voor de afhandeling van die laatste 
kilometers naar de consument.  
Snelgroeiende flitsbezorgers als het 
Duitse Gorillas, maar ook onze winkel-
formules als AH en Jumbo zorgen voor 
een enorme uitvraag naar logistieke 
gebouwen.

GROENE AGENDA
Het begrip duurzaamheid was alom 
aanwezig in de verschillende presen-
taties. Verrassend, want normaliter is 
de inhoud van die presentaties vooral 
gericht op ontwikkelingen in techniek 
en R&D. Daarmee laat ook dit congres 
een verschuiving zien naar de meer 
politiek gedreven onderwerpen.  
Zo was de boodschap in de presenta-
tie van Carlisle CM Europe “Contribute 
to a Sustainable Future”. Een presen-
tatie waarin managing director  
Jan Boerkamp een duidelijke link 
legde tussen het investeren in duur-
zame systemen en oplossingen en de 
uiteindelijke financiële meerwaarde. 
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CONGRES

AMI
APPLIED MARKET INFORMATION LTD (AMI) IS 30 JAAR GELEDEN OPGERICHT 
DOOR EEN GROEP ADVISEURS BINNEN HET VELD VAN MARKTONDERZOEK 
EN HET VERSTREKKEN VAN INFORMATIE AAN DE WERELDWIJDE KUNST-
STOFINDUSTRIE. NAAST DE ORGANISATIE VAN CONGRESSEN PRESENTEERT 
AMI TWEEJAARLIJKS EEN GOED OVERZICHT VAN DE ONTWIKKELINGEN IN 
DE MARKT EN DE VERSCHUIVING IN DE EUROPESE MARKTAANDELEN VAN 
DE VERSCHILLENDE AFDICHTINGSMATERIALEN.

Het investeren in ‘Environmental Social & Governance’ legt onder-
nemingen geen windeieren. Op productniveau ging het met name 
over het aantonen van deze duurzaamheid, door gericht circula-
riteit van het bouwproduct op te nemen in de Life Cycle Analysis.

Anna Wagrowska, groepsdirecteur platte daken van de BMI Group 
legde de focus meer op een uitvloeisel van de klimaatverande-
ring en op management van hemelwater. Blauwe daken zullen 
volgens haar een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan de 
reductie van piekbelasting. Dit onderwerp wordt in Nederland 
al jaren omarmd; op deze AMI was weer goed zichtbaar dat 
Nederlanders koploper zijn op veel vlakken. Een van de weinige 
echte R&D presentaties kwam van Bernat Amat van Firestone. Die 
gaf een uitgebreid overzicht van een nieuwe testmethode voor 
de levensduur van EPDM-afdichtingen. Normaliter wordt een ver-
ouderingsproces uitgevoerd met ovens, een traag proces; door 

te werken met stoom in een hogedruk autoclaaf wordt deze 
tijd aanzienlijk bekort. Firestone liet de eerste veelbelovende 
resultaten zien van een nog lopend onderzoek. 

Naast producenten waren deze editie dus ook de EWA  
en de ESWA aanwezig, de Europese brancheverenigingen. 
Namens de laatste gaf de Nederlander Bernard Merkx een 
duidelijk signaal af om de duurzame ontwikkelingsdoelstel-
lingen te omarmen, waarbij vanuit de kunststofindustrie  
ook de nadruk lag op de recycling van Thermoplastische 
membranen via het RoofCollect programma. 

BITUMINEUZE INBRENG
Het was goed dat dit jaar niet enkel de aandacht uitging 
naar de kunststofindustrie, maar dat ook de producenten 
van bitumineuze dakbedekkingssystemen een rol speelden. 

Nynas (producent van nafteenoliën en bitumen) gaf een 
mooie inkijk in de wereld van raffinage. Primair is raffinage  
in Europa gestoeld op brandstof, slechts 3% van een vat  
olie gaat op aan bitumen en daarvan gaat het merendeel  
naar de wegen-sector, slechts 10-15% vindt zijn weg naar  
de dakenindustrie.

De uitvraag binnen de raffinage verandert snel en staat  
onder druk. Door de opkomst van elektrisch rijden is de  
verwachting dat de consumptie van brandstof af zal  
nemen en door een hoge mate van recycling van oude 
wegen (tot 60% van het asfalt wordt hergebruikt) is de  
vraag naar bitumen dalende. Dit tekent zich al jaren af in  
het sluiten van meerdere bitumen raffinaderijen in Europa, 
waarvan een aantal al overgegaan is op de productie  
van biobrandstof. Bitumenraffinage wordt meer en meer  

een nichemarkt, wat weer gevolgen zal gaan hebben voor  
toelevering en prijsstelling. 

Namens de EWA gaf professor Bunch-Nielsen uit Denemarken een 
presentatie over de levensduur van de bitumineuze dakbaan.  
De EWA is een Europese brancheorganisatie van bitumineuze 
dakbaanproducenten, Bunch Nielsen speelde met het ‘AMI- 
 publiek’ dus een uitwedstrijd. Zijn conclusies over de theoretische  
levensduur vielen niet geheel in vruchtbare aarde. Op de tweede  
dag gaf Peter Ligthart van ProBitumen een meer genuanceerde  
uitleg. Die was mede gebaseerd op de visie van de Ellen McArthur 
Foundation, die zich inzet voor het versnellen van de circulaire 
economie, en dan met name op het onderhoud. Periodiek goed 
onderhoud plegen en overlagen kan de levensduur van daken 
aanzienlijk verlengen. Ook ProBitumen gaf net als de ESWA prak-
tijkvoorbeelden van het Roof-to-Roof concept, het hergebruik van 
bitumen in de productieloop. 

NEDERLANDSE MEERWAARDE
Wat voor mij als Nederlander in dit Europese ‘geweld’ altijd opvalt,  
is dat wij vooruitstrevend zijn. Onderwerpen die op de Europese 
AMI agenda worden gezet, zijn bij ons al gemeengoed en  
vanzelfsprekend. Zowel met onze kunststof/EPDM als met de  
bitu mineuze dakbedekkingssystemen zijn we op meerdere  
fronten al een aantal fasen verder, of het nu gaat om circulariteit,  
het terugwinnen van oude daken of het inplannen van het multi-
functionele dak. 

Wat mij nog wel bijgebleven is, is een duidelijke boodschap van 
Bernard Merkx: “Als industrie moet je de regelgeving in Europa 
voor blijven; op den duur zal de EU verplichtingen gaan opstel-
len, wees dus voorbereid.” We hebben niet altijd invloed op wat 
er komen gaat. Of onze Nederlandse vooruitstrevendheid elders 
omarmd wordt, we gaan het zien. We moeten relevant blijven  
en dat kan enkel door samenwerking. ■ 

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Geen sombere gezichten bij opleider Tectum wat scholing en opleiding  

betreft. Terwijl Nederland kraakt onder weer een jaar onder coronagesternte, 

gaat het goed met de opleider voor de dakbedekkingsbranche. De aanpak 

van corona verloopt goed, achterstanden zijn grotendeels weggewerkt,  

de instroom blijft goed op peil en er liggen mooie plannen op de plank. 

Tectum ligt op schema

Instroom op peil,  
EVC in de maak

OPLEIDINGEN

we leiden op voor een bedrijfstak die we willen voorzien van 
een stabiele instroom. Er staan nu 2.800 tot 3.000 dakdekkers 
onder de BIKUDAK-CAO. Met zo’n 4 tot 5% van dit aantal in 
opleiding zitten we zo aardig aan onze limiet.”

ELDERS OF EERDER VERWORVEN COMPETENTIES
Een nieuwe en belangrijke ontwikkeling is het MBO-certificaat 
(EVC). Tectum gaat deze Erkenning Elders of Eerder Verworven  
Competenties zeer waarschijnlijk vanaf september 2022 

namens de bedrijfstak aanbieden. Batenburg: 
“Het MBO-certificaat houdt in dat mensen met 
veel ervaring maar zonder diploma versneld 
een erkenning kunnen krijgen van hun vaar-
digheden. Deelnemers worden gescreend en 
geëxamineerd langs de lat van een MBO 2  
of 3 opleiding en wij doen dat op drie onder-
delen: Bitumen, Kunststoffen en Algemeen 
Vormend (AVO). Bij elkaar vormt dit het MBO-
certificaat. Zij-instromers en niet-Nederlandse 
deelnemers die moeite hebben met het 
AVO-gedeelte, kunnen alleen het deelcertifi-
caat bitumen en/of kunststof binnenhalen en 
wellicht later AVO oppakken. Belangrijk is dat zij 
op deze manier hun vakkennis kunnen aanto-
nen. De branche helpen wij door de scholings-
graad nog groter te maken dan die al is.”

Nu is het vooral hopen dat de pandemie 
volgend jaar enigszins onder controle komt. 
Batenburg: “Niet alleen omdat we daardoor in 
de problemen komen met onze opleidingen 
en cursussen, maar ik kijk vooral weer uit naar 
een mooie, normale diploma-uitreiking begin 
juli. Alle deelnemers die in september en  
februari zijn begonnen en geslaagd zijn, mogen 
we hopelijk dan collectief in het zonnetje zetten. 
Maar vooral, en dat is het allerbelangrijkste, 
hoop ik dat we niet volop ziek worden en dat 
de zorg niet bezwijkt onder de enorme druk.” ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl 

De coronapandemie heeft uiteraard wel invloed op de bedrijfs-
voering binnen opleider Tectum. Directeur Karel-Jan Batenburg: 
“We krijgen voor de opleidingen en cursussen veel mensen 
over de vloer van allerlei bedrijven en organisaties. Wij willen 
boven alles voorkomen, dat Tectum een brandhaard wordt 
van de ziekte. Als door onvoorzichtigheid van onze kant  
een uitbraak plaatsvindt, is dat zacht gezegd niet goed.  
Door onder meer de nodige aanpassingen te doen en snel 
online lesgeven te ontwikkelen, zijn we daar tot nog toe  
goed in geslaagd. Online werkt zelfs uitstekend, al hebben 
leerling-dakdekkers natuurlijk veel liever fysiek lessen.  
In maart 2021 zijn verplichte praktijkcursussen als BHV en 
VCA en BBL-opleidingen in aangepaste vorm weer gestart 
en daar zijn de achterstanden al snel ingehaald.”

De instroom van nieuwe cursisten vertoont bij Tectum geen 
terugloop. “Integendeel”, vervolgt Batenburg enthousiast.  
“Die is nog steeds prima, terwijl ik van andere bedrijfstakken 
hoor dat zij erg veel moeite hebben met het werven van 
nieuw bloed. Wij houden nog steeds een maximum aan  
van tussen de 100 tot 110 deelnemers per september en  
dat is dit keer weer ruimschoots gehaald. Het quotum van  
30 tot 40 dat we in februari aannemen, lijkt ook voor 2022 
haalbaar. De branche is kennelijk aantrekkelijk voor jongeren. 
Meer mensen opleiden doen we niet. We zijn geen ijsverkoper, 

“ Wij helpen de branche  
door de scholingsgraad  
nog groter te maken”

Foto van een praktijkopleiding.

Karel-Jan Batenburg: “De instroom is nog steeds prima, terwijl ik van 

andere bedrijfstakken hoor dat zij erg veel moeite hebben met het 

werven van nieuw bloed.”

“Boven alles willen wij voorkomen dat Tectum een brandhaard wordt van corona.”
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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!



Roofs     4746     Roofs

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Werknemers in de bouw, infra of groenvoorziening  

krijgen geregeld te maken met ongunstige weers-

omstandig heden. Zeker in de herfst en winter als  

er regen, mist, hagel, vorst en sneeuw in de lucht zit.  

Waar de één zich na drie druppels al terugtrekt in  

de keet, trekt de ander nog niet eens een regenjas  

aan. Een duidelijk verschil in cultuur of beleving,  

maar wat zijn de regels? En wat moeten we doen  

als het met bakken uit de lucht komt of er een gure  

wind opsteekt?

Werken in ongunstige 
weersomstandigheden

WAARSCHUWINGEN, REGELS, RISICO’S EN TIPS

Code rood, oftewel weeralarm: het weer is erg gevaarlijk met 
bijzonder intense meteorologische omstandigheden. Grote 
schade en ongevallen over een groot oppervlakte zijn heel 
waarschijnlijk, vaak ook met een risico voor lijf en leden. Het 
weeralarm geldt alleen als bepaalde weersomstandigheden 
op grote schaal optreden. Het weeralarm kan gelden voor 
het hele land, maar ook regionaal voor bepaalde provincies.
Indien het klimaat schade aan de gezondheid kan veroor-
zaken, moet de werkgever doeltreffende maatregelen treffen. 
Collectieve maatregelen als de duur van het werk beperken 
of het werk af te wisselen met een tijdelijk verblijf in een afge-
schermd behaaglijk klimaat zijn opties. De juiste persoonlijke 
beschermingsmiddelen afgestemd op de weersomstandig-
heden behoren eveneens tot een mogelijke oplossing.

CAO 
Wat vertelt de cao over werken en weersomstandigheden?  
In de cao Onwerkbaar weer Bouw & Infra van 22 juni 2021  
handelt artikel 11 over onwerkbaar weer voor de bouwplaats-
werknemer. Daarin staat dat onwerkbaar weer betekent 
dat niet of minder kan worden gewerkt door of als gevolg 
van ongunstige weersomstandigheden of te weinig licht. 
De werkgever beoordeelt of en zo ja, hoe lang het onwerk-
baar weer is. Hij doet dit in redelijk overleg met de betrokken 
werknemers. In dit overleg wordt rekening gehouden met 

zowel het bedrijfsbelang als de veiligheid en gezondheid 
van de werknemers. Vindt de werkgever dat het onwerkbaar 
weer is? Dan geeft hij de werknemer de opdracht zijn werk te 
beëindigen. Eenzelfde opdracht geeft hij aan de door hem 
ingeschakelde onderaannemers en uitzendkrachten die op 
de desbetreffende bouwplaats soortgelijk werk doen, onder 
dezelfde weers- of veiligheidsomstandigheden. 

RISICO’S VOOR MEDEWERKERS
Wat zijn zoal de risico’s waar medewerkers onder deze om-
standigheden mee te maken kunnen hebben? De belang-
rijkste zijn onderkoeling van het lichaam (hypothermie), 
mogelijke bevriezing van lichaamsdelen bij hoge windsnel-
heden en lage temperaturen en verminderde weerstand 
tegen ziekte. De belangrijkste factoren bij het ontstaan van 
koudeletsel zijn de omgevingstemperatuur en de wind-
snelheid. De term ‘Wind Chill wordt gebruikt voor het (sterk) 

koelende effect van een lage 
temperatuur in combinatie  
met bewegende lucht. Aan dit  
aspect moet aandacht worden 
besteed bij een temperatuur 
lager of gelijk aan 2º Celsius. 
In onderstaande tabel is de 
windchill-factor berekend.
Onderkoeling en bevriezing van 
lichaamsdelen kunnen leiden tot een 
verminderde handvaardigheid. Daarnaast heeft dit invloed op de 
bewegingsfunctie van het lichaam. Vallen (van hoogte) vanwege 
onvoldoende grip bij klimmen en dalen, maar ook uitglijden of 
struikelen zijn risico’s die op de loer liggen. Ook arbeidsmidde-
len kunnen door ongunstige weersomstandigheden leiden tot 
gevaarlijke situaties of ongevallen. Extreme kou geeft bijvoorbeeld 
kans op storingen van beveiligingen en bedieningsschakelaars.

TIPS EN VOORZORGSMAATREGELEN 
•  Houd rijwegen en looppaden op en om het bouwterrein  

begaanbaar en ijsvrij.
•  Zorg voor vorstvrije bouwwaterleidingen en isoleer tappunten.
•  Bescherm beveiligingen en bedieningsschakelaars  

tegen storing.
•  Sla bouwmaterialen die verwerkt moeten worden vorstvrij op. 

(Doorgaans bepaalt de buitentemperatuur de verwerkbaarheid 
van (dak)materialen, dat wijst zich dus zelf.) 

•  Zorg voor een goede verlichting van bouwterrein en werkplek, 
alsmede de weg ernaartoe.

•  Specifiek voor alle werkzaamheden op hoogte (op steiger,  
ladder of dak): let op voor gladheid door aanvriezen, regen  
en boombladeren.

•  Stel werknemers zoveel mogelijk te werk op die plaatsen waar 
de minste hinder wordt ondervonden van de ongunstige  
weersomstandigheden. In het algemeen dienen zodanige 
maatregelen getroffen te worden dat de werknemers in hun 
werk zo min mogelijk door ongunstige weersomstandigheden 
belemmerd worden.

•  Verstrek de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen,  
afgestemd op de werkzaamheden en zorg voor voorzieningen 
voor het drogen van nat geworden kleding.

•  Draag bij een temperatuur van 4°C en lager beschermende 
kleding tegen kou.

•  Wanneer werk wordt uitgevoerd bij een gevoelstemperatuur  
van -7°C (zie tabel hiernaast) wordt aangeraden een ruimte 
beschikbaar te hebben waar mensen zich (regelmatig) kunnen 
opwarmen (bus, keet, gebouw, etc.);

•  voldoende te drinken (koffie en andere cafeïne houdende 
dranken in beperkte mate in verband met de vochtafdrijvende 
werking);

•  te voorkomen worden dat kleding nat wordt en de huid  
in contact komt met de vloeistof. 

Dit is een ingekorte versie van een artikel dat  
eerder gepubliceerd is door Arbeidsveiligheid.net. 
Auteur: Ton Minnaard (proces- en veiligheidsmanager)

Barre weersomstandigheden lijken steeds vaker voor te 
komen. Zeker in de herfst en winter krijgen werknemers van 
de bouw en in de infra het zwaar te verduren met heftige of 
druilerige regen, mist, hagel, vorst en sneeuw. De ene persoon  
kan hier beter mee omgaan dan de ander. Dit is voor ieder-
een weer anders. Het Arbobesluit stelt duidelijke regels.  
Op grond van het Arbobesluit moet de werkgever ervoor 
zorgen dat het werkklimaat geen schade veroorzaakt aan 
de gezondheid van werknemers, zoveel mogelijk behaaglijk 
en gelijkmatig is en geen hinderlijke tocht veroorzaakt.

WAARSCHUWINGEN KNMI
Het KNMI geeft een waarschuwing uit wanneer het weer om  
extra oplettendheid vraagt. Daarbij worden verschillende 
fasen onderscheiden. Code groen: geen bijzondere waak-
zaamheid wat het weer betreft. Code geel: het weer is 
potentieel gevaarlijk, wees voorzichtig indien je activiteiten 
gaat uitoefenen die door het weer een risico kunnen inhou-
den. Blijf op de hoogte van de verwachte meteorologische 
omstandigheden en neem geen risico’s als je deze kunt 
vermijden. Code oranje: het weer is gevaarlijk, er worden  
ongewone meteorologische omstandigheden verwacht. 
Wees extra waakzaam en informeer je regelmatig en nauw-
gezet over de verwachte meteorologische omstandigheden. 
Wees op je hoede voor gevaren die mogelijk onvermijdelijk zijn.  

(Foto: Shutterstock)

Tabel met wind chill factor (bron KNMI)

Wenst u fijne feestdagen  
en een gezond 2022

Maisdijk 7, 5704 RM, Helmond
Tel 0492-561050 • Fax 0492-561079

info@roval.nl
www.roval.nl
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Tijdens deze relatiedag werd een bezoek gebracht aan de 
firma Klaas in Ascheberg, de grootste fabrikant op dit gebied. 

Voor de nog steeds groeiende klantenkring van All-up vormt 
het fabrieksbezoek inmiddels een vaste waarde op de jaar-
kalender. Dat zijn immers dé momenten om al het nieuwe 
uit de omvangrijke programma’s van Klaas in ogenschouw 
te nemen. Ook vormde het dit jaar een uitgelezen kans om 
te netwerken, contacten te leggen en wetenswaardigheden 
uit te wisselen. Niet voor niets komen er jaarlijks meer relaties 
met hun achterban een kijkje nemen op de dynamische 
Duitse werkvloer.

Veel noviteiten dit jaar bij Klaas: de nieuwe Laadkraan,  
met mogelijkheid tot het meenemen van pallets of lading op 
het kraandek, de nieuwe 450 graden draaibare hoogwerker 
op de kleinere kraantypes en diverse nieuwe aanhanger-
kranen. Opvallend is de “ Hybride transitie bij Klaas, de moge-
lijkheid om CO2-neutraal te kunnen werken, aanwezig op 
bijna alle kraantypes!

De constante groei van het bedrijf maakte onlangs een  
verdere uitbreiding van de vierkante meters noodzakelijk. 
“Naast de productiehallen op de bestaande locatie,  
is grond aangekocht aan de andere kant van Ascheberg. 
Hier is de ultramoderne werkplaats, verhuur en het onder-
delenmagazijn inmiddels gevestigd ,”

En last but not least werd de dag traditiegetrouw afgesloten 
met de Quiz Petje up, Petje af, met een IPad voor de winnaar! 

ALMELO - All-up uit Almelo, leverancier  

van o.a. aluminium kranen, hoogwerkers, 

ladder- en verhuisliften, organiseerde  

op donderdag 28 oktober j.l. haar  

zogenaamde Duitsland Dag.

Het was een ontzettend 
leuke dag!

BEDRIJFSBEZOEK

“ Met All-up naar Klaas in Duitsland”

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

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

nauwe banden met Paus en Klaas én onze overtuiging dat het 

samen ondernemen tot een wederkerig succes leidt, maken  

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

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

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

trouwens, maar ook met gedegen opleidingen en een 

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

Verkoop

Verhuur

Lease

Onderhoud

Opleidingen

MET ALL -UP GAAT 
HET DAK ERAF . . .

...EN ER WEER OP NATUURLIJK!
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Zoals bekend is de Dak van het Jaar de prijs voor het dak 
dat op alle beoordelingsgebieden in totaal het hoogste 
scoort. De beoordelingsgebieden zijn: esthetische kwaliteit, 
innovatie, functionele kwaliteit, onderlinge samenwerking, 
veilig werken en duurzaamheid. De longlist van de geno-
mineerde projecten is in de afgelopen jaargangen van 
Roofs en steilDAK beschreven. Een onafhankelijke vakjury zal 
de projecten volgens de bovengenoemde criteria beoor-
delen. Vervolgens zullen tijdens de feestavond de shortlists 
en winnaars bekend worden gemaakt. Ook zullen voor beide 
branches de Dakenmannen of -vrouwen van het Jaar  
bekend worden gemaakt.

Een feestelijke avond dus, die sinds 2017 in Hotel Zuiderduin 
wordt georganiseerd en die sinds die eerste editie steeds 
 verder uitgroeide tot een vaste waarde binnen de daken-
branche. De prijs voor het Dak van het Jaar verwierf boven-
dien steeds meer landelijke bekendheid. Deze ontwikkeling 
werd helaas onderbroken door de coronacrisis. Hierdoor was 
het lange tijd niet mogelijk om een dergelijke feestavond 
te organiseren. In 2020 werd de prijs bij de winnaars zelf 
uitgereikt, dit jaar vond de prijsuitreiking plaats tijdens de 
 dakenbeurs DAKEN & ZAKEN. De komende editie zal vanzelf-
sprekend op een verantwoorde manier worden georgani-
seerd, volgens de op dat moment geldende maatregelen.

Indien u gratis bij deze feestelijke avond voor de hele 
 dakenbranche aanwezig wil zijn, kunt u zich aanmelden  
via www.dakvanhetjaar.nl. ■

Op vrijdag 18 maart 2022 zal de Feestavond voor de dakenbranche 

eindelijk weer worden georganiseerd in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee. 

Tijdens de feestavond worden de prijzen voor het Dak van het Jaar (Roofs en  

steilDAK) uitgereikt en de Dakenman of -vrouw van het Jaar uitgeroepen. In 2020  

en 2021 kon de avond geen doorgang vinden vanwege de coronacrisis,  

de organisatie verwacht dat de avond in 2022 weer doorgang kan vinden.

Prijsuitreiking Dak van het Jaar  
weer in Hotel Zuiderduin  
georganiseerd

FEESTAVOND VOOR DE DAKENBRANCHE

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Vrijdag 18 maart 2022
Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee

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

De oplossing 
voor platte daken

VEGETATIEDAK MET HET 
UNILIN PDH-SYSTEEM

Een vegetatiedak bestaat uit een systeem van 

baanvormige dakbedekking voor plat- of fl auw 

hellend dak. Bij deze daken is altijd een waterdichte 

en dampdichte onderlaag aanwezig. UNILIN adviseert 

hiervoor het PDH-systeem. Dit zorgt voor een isolerende 

oplossing en biedt een veilige en betrouwbare 

constructie. Deze zelfdragende constructie is bouwfysisch 

verantwoord, eenvoudig en veilig uitvoerbaar en 

daarmee de perfecte oplossing!

Kijk voor ons volledige assortiment op www.unilininsulation.nl
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Gelijk hebben  
en gelijk krijgen
In deze rubriek geeft Theo Wiekeraad  

zijn mening over de dakenbranche  

en aanverwante onderwerpen.

worden gespeeld om zo allebei een beetje gelijk te krijgen. 
Want hoe graag we het ook willen, van gelijkheid in een 
relatie tussen hoofdaannemer/opdrachtgever en onderaan-
nemer is zelden sprake.

Het is zó belangrijk dat we leren luisteren naar elkaar en naar 
elkaars standpunten en argumenten. We hoeven niet altijd 
gelijk te hebben en kunnen niet altijd gelijk krijgen. Soms valt  
ons gelijk in het niet van het groter geheel en moeten we dat 
accepteren en daar misschien wel ons voordeel mee doen. 
Maar alleen als je hebt leren discussiëren, kan je leven met 
‘we zijn het eens dat we het oneens zijn’, anders verzandt 
ieder verschil van mening in een welles-en-nietesdiscussie.

Daarom is het jammer dat er zo weinig aandacht in het 
Nederlandse onderwijs is voor discussiëren en argumenteren,  
luisteren naar een andermans argumenten en wat de 
dynamiek van een groep is. Maar ook dat een afwijkende 
gedachte van de één niet een persoonlijke aanval is op de 
ander. Ik weet nog goed dat ik op de HTS voor Nederlands 
het boek Zindelijk Denken van Prof.Dr. A.F.G. van Hoesel  
moest aanschaffen. Wat ik toen dacht lag in de trant van: 
waar gaat dat over, wat een onzin en wat moet ik daar mee 
in de bouw? Veel meer dan ik toen had kunnen vermoeden 
dus. De algemene kennis over hoe een gesprek aan te gaan 
bleek in het latere leven goud waard te zijn.

Theo Wiekeraad

Dat mensen gelijk willen hebben, is niet alleen van deze 
tijd, al lijkt het er wel op. Waar we voorheen niet wegliepen 
voor een discussie, bekruipt mij steeds vaker het gevoel dat 
verschillen van mening een teken van zwakte is of de start 
van een ruzie. Ook bij de reacties op een afwijkende mening 
gaat het volume regelmatig naar een bedenkelijk niveau  
en wordt “dat kun je nu wel zeggen, maar volgens mij…” 
ingeruild voor “eikel, hoe kan je dat nu zeggen, je hebt er 
totaal geen verstand van.”

Wil je jouw gelijk halen, dan zal je allereerst de feiten op een 
rijtje moeten hebben. Het dossier moet kloppen en je moet 
zeker weten dat de ‘feiten’ niet alleen in jouw hoofd bestaan. 
Liefst zijn ze (ooit) door de andere partij op papier gezet  
of bevestigd. Vooral dat laatste maakt jouw zaak een stuk  
sterker. Maar weet wel dat gelijk hebben en gelijk krijgen in 
het zakelijke leven twee verschillende dingen kunnen zijn. 
Zeker ook in de bouw geldt dit, waar gelijk halen al heel snel 
de verhoudingen op scherp zet.

In de bouw moet je jezelf soms afvragen: waarom wil ik mijn 
gelijk halen? Moet ik het hard spelen of is water bij de wijn 
doen misschien verstandiger? Gelijk halen kan langdurige 
relaties op het spel zetten en is dat het waard? Natuurlijk, een 
feit is een feit, daar kan niemand omheen, dus in zo’n geval 
heb je altijd het gelijk aan jouw zijde. Maar vaak ligt het wat 
gevoeliger en zijn het meer interpretaties van de toestand 
dan alleen de kale feiten. Op zo’n moment zal je moeten kie-
zen of je op je strepen gaat staan of niet. Zijn jouw principes 
zo hard als staal of worden ze – net als in de Nederlandse 
politiek – vloeibaar als dat vandaag beter is. Want laten we 
eerlijk zijn, van principes kan de schoorsteen niet roken.

Gaat het om beperkte kosten die je gerust kan hebben  
of is het domweg onredelijk als wordt verwacht dat jouw 
organisatie de kosten draagt? Is een uitgesproken gelijk 
van de ander en een ‘laat de kosten maar zitten’ van jou de 
oplossing? Steeds weer zullen commerciële belangen ten 
grondslag liggen aan de beslissingen die worden genomen. 
Soms is het ouderwetse geven en nemen een spel dat moet 

THEO TALKS

Wenst u fijne feestdagen  
en een gezond 2022

Guardian B.V.
Tel: 0492 59 74 00 / Fax 0492 59 74 01

info@guardian.nl
www.guardian.nl
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Werken met open vuur op het dak is met de NEN 6050 aan strenge richtlijnen 

gebonden. Desondanks vinden verzekeraars het risico van brand bij open 

vuur zo groot dat verzekeringspremies vrijwel onbetaalbaar zijn. Maar zonder 

open vuur is, zeker in koude en vochtige jaargetijden, vrijwel geen bitumineus 

dak te maken. En zelfklevende dakbanen hebben op een natte en koude 

ondergrond vaak een probleem met de hechting. Ook contactlijmen werken 

niet goed meer. Verwerking is daardoor niet het hele jaar mogelijk. Reden voor 

Sjoerd Wildschut van Wildschut Dakbedekkingen om bij BMI Icopal aan te 

kloppen voor een oplossing. Vervolgens werd gezamenlijk een nieuw product 

ontwikkeld: Universal Perfect Fix, een stalen hechtingsplaat, voorzien van een 

speciale coating, die het mogelijk maakt Icopal Universal dakbanen ook  

onder winterse omstandigheden te verwerken.

Universal Perfect Fix 

Ook op koude  
en natte daken  
waterdichte aansluitingen

PRODUCTONTWIKKELING

later bijna alle fabrikanten uitgenodigd en daar kwam de-
zelfde ‘brandende’ vraag naar voren: NEN 6050, verhoogde 
verzekeringspremies en als het fout gaat is de dakdekker  
de klos of gaat zelfs failliet. ‘Jullie moeten wat verzinnen!’.  
Ik heb toen aangegeven dat voor iedereen geldt: het is heel 
moeilijk een zelfklevende dakbaan te ontwikkelen die met 
kou en vocht en zonder plooi- en blaasvorming is aan te 
brengen. En al worden lijmen steeds milieuvriendelijker,  
de eisen blijven vooral in Nederland streng.”

FOLIESTAALPLAAT
Tijdens de brainsstormsessies ontstond een idee dat geba-
seerd was op de bekende foliestaalplaten die gebruikt  
worden bij kunststof daksystemen. Wildschut: “Deze worden 
toegepast voor de versteviging van dakranden, dakover-
gangen en bij opstandstroken en worden mechanisch beves-
tigd. Zouden we deze kunnen voorzien van een speciale  

coating die een sterke verbinding met Icopal Universal aan- 
gaat bij het föhnen, dan zouden we, zonder open vuur,  
waterdichte aansluitingen kunnen maken. Ook op koude  
en natte ondergronden.”

VERWERKEN ZONDER OPEN VUUR
Bij BMI Icopal ging Koen Geloudemans, Sales Manager 
Waterproofing Nederland, samen met Marc van de Craats 
en de onderzoeksafdeling op zoek naar de juiste coating 
voor de hechtingsplaten. Er zijn, samen met Wildschut 
Dakbedekkingen, diverse coatings getest, net zolang tot de 
juiste coating gevonden werd. “We zijn nu zover dat we de 
hechtingsplaten op de markt brengenen en dus officieel 
introduceren”, meldt Van de Craats. 

VOORGEVORMDE PROFIELEN
Universal Perfect Fix bestaat uit een stalen plaat van 0,6 mm 
die aan één zijde voorzien is van een speciale coating van 
0,8 mm. De panelen zijn in diverse voorgevormde profielen 
leverbaar en kunnen door het dakdekkersbedrijf zelf verder 
worden bewerkt. De panelen zijn uv-bestendig en gaan 
minstens net zolang mee als de dakbedekking. Iedere dak-
dekker kan nu in elk jaargetijde Icopal Universal dakbanen, 
zonder open vuur, probleemloos verwerken.

BREDE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN
De Universal Perfect Fix panelen zijn verkrijgbaar als fixatie-
profiel om Icopal Universal dakbanen duurzaam in dakranden 
aan te brengen. Detailoplossingen zoals bij dakranden,  
dakovergangen en opstandstroken zijn eenvoudig uitvoer-
baar door gebruik te maken van de voorgevormde profielen.  
Waar maatwerk nodig is, kunnen hele panelen van 2 X 1 meter 
worden gebruikt die door het dakdekkersbedrijf in de juiste 
vorm worden gezet. De Universal Perfect Fix wordt mechanisch 
met behulp van schroeven op de ondergrond bevestigd.  
Vervolgens wordt de Icopal Universal dakbaan met hete 
lucht op de Perfect Fix gelast. 

De eerste pilotprojecten lopen intussen. Van de Craats:  
“Het is allemaal net begonnen en als je onderdeel bent van 
een grote organisatie [Monier; red.] worden er risico-analyses 
gemaakt en vindt uitgebreide monitoring plaats. Dan weet je 
zeker dat je met een kwaliteitsproduct te maken hebt.” ■

“Verlijmen en föhnen kan eigenlijk alleen op een droge 
ondergrond”, legt Sjoerd Wildschut, directeur van Wildschut 
Dakbedekkingen uit. “Zonder open vuur kunnen we in koude 
en vochtige jaargetijden vrijwel geen bitumineus dak maken 
en stellen veel dakdekkers dat soort werkzaamheden uit tot 
het voorjaar. Daar moest dus een oplossing voor komen. 
Daarom heb ik nu drie jaar geleden contact opgenomen 
met BMI Icopal.”

BRAINSTORMEN
“Wildschut heeft toen deze trein in gang gezet”, vervolgt 
Marc van de Craats, Technisch manager Waterproofing  
Nederland bij BMI Icopal. “We zijn toen begonnen met  
brainstormen. Toevallig had Vebidak een paar maanden  De profielen zijn met schroeven te bevestigen.

Wenst u fijne feestdagen  
en een gezond 2022

www.bmigroup.com

Marc van de Craats demonstreerde 11 november op DAKEN & ZAKEN 

hoe je eenvoudig een dakbaan aanlegt op een Universal Perfect 

Fix-profiel.

Idem met afwerking.Universal Perfect Fix-profielen op een mock up.
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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.

“ Duurzaamheid  
zit in ons DNA”

een jaar oud. “Ik startte als eerste werknemer. We groeiden 
snel. Ik verhuisde na een paar jaar met mijn gezin vanuit de 
Randstad naar Lemelerveld en werd mede-aandeelhouder. 
Toen mijn compagnon in 2016 wilde stoppen, stond ik voor de  
keus of ik zelf zijn aandelen wilde overnemen of een nieuwe 
partner zou gaan zoeken. Op de EPDM-markt waren veel 
overnames geweest, met als gevolg dat wij een kleine speler 
zouden blijven temidden van steeds meer grote bedrijven. 
Daarom benaderde ik het Zweedse SealEco AB met de vraag 
of we samen de aandelen zouden kunnen overnemen.  
Dat gebeurde: begin 2017 heb ik samen met SealEco AB de 
aandelen van mijn toenmalige compagnon overgenomen. 
Dat was een belangrijke stap vooruit. Met name door de 
naamswijziging van EPDM Systems naar SealEco (wat wel 
wat voeten in aarde heeft gehad) konden we ons profileren 
als EPDM-producent in de markt in plaats van distributeur. 
Daarmee werden we ook interessant voor de grote partijen.”

Het Nederlandse SealEco BV is onderdeel van SealEco AB in  
Zweden. Het geheel valt onder de Nordic Waterproofing Group, 
een investeringsmaatschappij die beursgenoteerd is aan de 
Nasdaq in Stockholm. Van Dijk heeft de sportacademie niet 
gedaan, maar bedrijft inmiddels wel topsport als ondernemer:  
hij is Managing Director van SealEco BV en lid van het 
mana gementteam van SealEco AB; daarbij is hij ook verant-
woordelijk voor de marketing en de inkoop van alle acces-
soires voor de gehele SealEco Groep en nauw betrokken bij 
productontwikkeling. 

DUURZAAMHEID
“Productontwikkeling is boeiend”, zegt Van Dijk. “Onze slogan 
is We Make waterproofing easy. Easy betekent voor ons niet 
alleen simpel en snel, maar vooral ook duurzaam.  
Concreet houdt dat in dat we de veelvoud aan systemen 
en lijmen willen beperken. De neiging bestaat om steeds 
nieuwe producten te ontwikkelen, maar wij verbeteren liever 
de bestaande. Uiteraard heb ik het grote voordeel dat ik zelf 

op het dak heb gestaan.” Ontwikkeling is er op veel vlakken. 
“Neem bijvoorbeeld onze Prelasti-producten: hierbij maken 
wij membranen voor daken, gevels en vijvers compleet op 
maat in zowel twee als drie dimensies. Alle naden zijn al in 
de fabriek gevulkaniseerd, dus je hebt veel minder risico’s op 
locatie. Ideaal voor prefab bouwen, dat een enorme groei 
doormaakt.” Veel productontwikkeling hangt samen met 
duurzaamheid, vertelt Van Dijk. “Duurzaamheid zit in ons DNA. 
Met passie werken wij aan het reduceren van onze impact 
op het milieu door het ontwikkelen en aanbieden van milieu-
vriendelijke, verantwoorde en duurzame producten. Zo heb-
ben we recent onze Prelasti Green geïntroduceerd, dat voor 
42% bestaat uit gerecyclede materialen en hebben we een 
recyclebaar drukvat geïntroduceerd voor verspuitbare lijmen. 
Deze stalen drukvaten waren voorheen na gebruik oud ijzer, 
maar kunnen nu worden ingenomen en hergebruikt.” 

NIEUWE HUISVESTING
Ook bij de bouw van het nieuwe pand is duurzaamheid een 
belangrijk principe geweest. Zo is het pand gasloos en is 
het kantoorgedeelte volledig energieneutraal. “De verhuizing 
was noodzakelijk omdat we zo hard groeiden. We huurden in 
het verleden twee extra panden. Dat onze 37 medewerkers 
verspreid zaten over drie panden, was natuurlijk helemaal niet  
efficiënt. Daarom hebben we drie jaar geleden besloten tot  
volledige nieuwbouw op een nieuwe plek, driehonderd meter 
verderop. 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 
een architect in de arm. Die maakte niet alleen het ontwerp, 
maar dacht ook mee over processen, logistiek en de routing 
om het meest efficiënte gebouw voor ons te ontwerpen.  
Op de productie-afdeling en het magazijn ligt een duurzaam, 
demontabel dak, van een Prelasti EPDM-membraan dat 
mechanisch is bevestigd door middel van het thermobond 
inductiesysteem zonder dat de dakbanen geperfo reerd 
hoefden te worden. Je kunt de membranen in de toekomst 

Nolanda Klunder

Edwin van Dijk is directeur en mede-eigenaar van SealEco BV, 
leverancier en producent van EPDM- rubberfolies voor daken, 
gevels en vijvers. Met het vijfentwintigjarig jubileum van 
SealEco BV in het vooruitzicht én een verhuizing naar een 
gloednieuw pand is het een goed moment om met hem 
aan tafel te gaan zitten.

GESTART ALS DAKDEKKER
Van Dijk heeft veertig jaar ervaring in de dakenbranche, 
vertelt hij: “Toen ik veertien, vijftien jaar was, kwam ik in aan-
raking met het dakdekkersvak. Mijn zwager was dakdekker 
en ik ging met hem mee als vakantiekracht op zaterdagen 
en in de vakanties. Het was mijn plan om na de middelbare 
school naar de sportacademie te gaan, maar ik heb gekozen 
om eerst de militaire dienst te vervullen en daarna ben ik 
meteen gaan werken bij een goede bekende die zijn eigen 
dakdekkersbedrijf had opgericht. Die sportacademie liet ik 
maar zitten; op het dak ben je elke dag aan het sporten. 
Maar mijn ambities reikten na een paar jaar toch verder.  
Ik deed diverse avondcursussen en kon aan de slag als tech-
nisch adviseur, uitvoerder en later sales manager. Toen zag ik 
in 1998 een aantrekkelijke vacature bij EPDM Systems.”

Dat betekende voor hem de overstap naar de EPDM-branche. 
“Vanwege mijn praktijkervaring begreep ik de praktische 
eigenschappen van EPDM: de rollen zijn lichter en je kunt 
het sneller installeren, win-win voor dakdekker en dakdek-
kersbedrijf.” EPDM heeft hem sindsdien nooit meer losgelaten. 
Hij is elf jaar voorzitter geweest van branchevereniging VESP 
(2008-2019). “Ook de markt kreeg steeds meer oog voor 
de voordelen van EPDM, zoals de lange levensduur, lage 
milieubelasting en het feit dat je de membranen op maat 
kunt maken. In die periode groeide het marktaandeel van 
7% naar 22%.”

VAN EPDM SYSTEMS NAAR SEALECO
Toen Van Dijk bij EPDM Systems begon, was het bedrijf net 

AAN TAFEL MET… EDWIN VAN DIJK

door verwarming weer demonteren en hergebruiken.  
Op het kantoor ligt Prelasti Green, dat losliggend is aange-

bracht en voorzien van ballast zodat het ook demontabel 
is.” Deze maand verhuist SealEco: “De kerstborrel zal plaats-

vinden in ons nieuwe pand!” ■

EDWIN VAN DIJK IN ACHT VRAGEN

BURGERLIJKE STAAT? 29 JAAR GETROUWD MET JUDITH

KINDEREN? ZOON DESLEY (29) EN DOCHTER TAMARA (26), EN WE 
VERWACHTEN ONZE EERSTE KLEINDOCHTER IN FEBRUARI 2022.

WAT DOE JE ALS JE NIET WERKT? IK BEN EEN FANATIEK MOUNTAIN-
BIKER EN HOU VAN WATERSPORT. DAARNAAST ZET IK ME IN VOOR 
DE STICHTING TEAM SUKERBIET, DAT SPORTIEVE EVENEMENTEN  
ORGANISEERT, WAARVAN ALLE OPBRENGSTEN NAAR GOEDE  
DOELEN GAAN.

FAVORIETE MUZIEK? IK KOM UIT EEN MUZIKALE FAMILIE; MUZIEK 
IS HEEL BELANGRIJK. IK HEB EEN BREDE SMAAK, VAN FUNK, ROCK, 
SOUL, DANCE TOT TOP 40-MUZIEK.

FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING? IK REIS GRAAG ROND IN DE 
VS. JAARLIJKS GAAN WE ER BOVENDIEN GRAAG EVEN TUSSENUIT 
NAAR ZUID-SPANJE: HET IS DICHTBIJ EN WE GENIETEN VAN DE ZON, 
ZEE, STRAND, VRIENDELIJKE MENSEN EN HEERLIJKE TAPAS.

FAVORIETE STAD? NEW YORK, DE STAD VAN ONGEKENDE MOGE-
LIJKHEDEN EN BEZIENSWAARDIGHEDEN, WAAR OUD EN NIEUW MET 
ELKAAR VERBONDEN ZIJN. JE WAANT JE DAGELIJKS IN EEN FILMSET. 
ZWOLLE IS HEEL DICHTBIJ, DUS FAVORIET BIJ ONS VOOR BORREL OF 
LUNCH OP EEN TERRAS.

FAVORIETE GEBOUW? MUSEUM DE FUNDATIE IN ZWOLLE, MET OP 
HET DAK 55.000 KERAMIEKTEGELS OP ONZE EPDM GEPLAKT. 

WAAR BEN JE IN JE WERK HET MEEST TROTS OP? IK BEN TROTS  
OP WAT WE TOT NU TOE BEREIKT HEBBEN MET ELKAAR: VAN NUL ZIJN 
WE UITGEGROEID TOT EEN ONDERDEEL VAN EEN GROOT INTER-
NATIONAAL BEURSGENOTEERD BEDRIJF. DAT KAN JE ALLEEN MAAR  
BEREIKEN MET GOEDE EN HARDWERKENDE MENSEN OM JE HEEN, 
IN EEN GEWELDIGE WERKSFEER. SAMEN BOUWEN WE AAN EEN 
MOOIE TOEKOMST MET EN VOOR ELKAAR.

Wenst u fijne feestdagen  
en een gezond 2022

SealEco BV
Handelsweg 20 à 45
8152 BN Lemelerveld
T: +31 (0) 572 371 027

E: info.nl@sealeco.com
W: www.sealeco.com



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

          Begin 2022 zien wij u graag terug 
in onze splinternieuwe vestiging op de 
vertrouwde locatie Kalshoven 21 in Breda.

Bitasco Dakmaterialen 
werkt aan de toekomst.

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

Elke daksituatie is anders. 
Standaard veiligheidsproducten voldoen dan ook niet 

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

De Specialist op het gebied van Dakveiligheid!

KS1 Kabelsysteem  
Een nieuw doorloopbaar kabelsysteem

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

duurzaamheid, eenvoud en gebruikersgemak.

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

Ontdek alle voordelen op:

www.ks1kabelsysteem.nl
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AERES HOGESCHOOL ALMERE: EERSTE STATEMENT VAN DE FLORIADE

KOLOSSAAL: BEIJING DAXING AIRPORT

SPECIAL: ONDERHOUD EN RENOVATIE
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Jaarabonnement € 50,- excl. 9% btw per jaar - Extra jaarabonnement € 25,- excl. 9% btw per jaar
Digitaal jaarabonnement  € 25,- excl. 21% btw per jaar 

Voor meer informatie zie www.roofs.nl
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CASINO VENLO

AAN TAFEL MET… GEERT-JAN VOGELS

SPECIAL: SOLAR
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11 NOVEMBER: DAKEN & ZAKEN!

TOEGEVOEGDE WAARDE VINDEN OP HET DAK

DAG VAN DE DAKDEKKER STAAT OP DE KAART

IN 3D HET GEHELE DAK OPBOUWEN IN WEBAPPLICATIE
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Niets meer missen uit de dakenbranche? Neem een abonnement op
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VITALITEITSMANAGEMENT

 
‘ Werken met stagiaires’ 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’.

leerling. We kunnen hier spreken van een natuurlijke selectie 
waarbij er een continue instroom is van jeugdige talenten. 
Onze medewerkers vinden het leuk om met jeugd te werken, 
ze krijgen hier positieve energie van.

Een stagiaire is niet alleen maar rozengeur en maneschijn. 
Stagiaires maken nu eenmaal fouten, en het werk dat ze 
afleveren zal minder snel af zijn. Soms moet het gewoonweg 
opnieuw gedaan worden. Verder ben je ook aardig wat tijd 
kwijt zijn aan het opleiden van de stagiair. Onderschat dit 
niet. Maar... stagiair(e)s zijn uw medewerkers van morgen.  
Als u nu investeert in stagiaires, heeft u straks meer talent  
dat zich bij uw team wil aansluiten. Dat scheelt in recruitment- 
inspanningen.

Werken met stagiaires is één van de vele stapjes. En bedenk: 
vele kleine stapjes zijn één grote stap op weg naar een 
mooie duurzame vitale toekomst. 

Vitaliteit draait niet alleen om het bestrijden en voorkomen 
van ziekte en uitval, maar ook om het bevorderen van  
welzijn, employability (optimale inzetbaarheid van mensen, 
waardoor zij in staat zijn werk te krijgen en te behouden) en 
gezondheid. Vitaliteitsmanagement gaat om het versterken 
van mensen en de organisatie. Dit levert diverse voordelen 
op, onder meer: hogere medewerkerstevredenheid, minder 
uitval en minder verzuim, hogere productiviteit, efficiënter 
 werken en hogere klanttevredenheid.

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  
werken met stagiaires.

Wist u dat er in het schooljaar 2020-2021 meer dan  
500.000 mbo-studenten zijn, waarvan 75% de beroepsoplei-
dende leerweg (bol) volgt en 25% de beroepsbegeleidende 
leerweg (bbl), en wist u dat 40% van de bol-studenten en 
ruim 80% van de bbl-studenten na hun diplomering in dienst  
komt van hun leerbedrijf? Bovenstaande cijfers worden gepu-
bliceerd door het SBB, waarbij SBB staat voor Samenwerkings-
organisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. SBB heeft een 
belangrijke verbindende functie, namelijk SBB erkent en bege-
leidt die leerbedrijven. Studenten krijgen de beste praktijkop-
leiding met uitzicht op een baan. En bedrijven beschikken nu 
en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben.

Praktijkleren kan niet zonder leerbedrijven, waar studenten  
terechtkunnen voor een stage of leerbaan van goede kwali-
teit. Waar ze mogen rekenen op een veilige omgeving, des-
kundige begeleiding en voldoende tijd om de juiste vaardig-
heden op te doen. En waar die studenten op hun beurt een 
frisse kijk op het bedrijf en actuele kennis binnenbrengen. 
Een stageplek is verder gericht op leren en niet op werken. 
Bij Gebr. Janssen werken we veel met bbl- en bol-studenten. 
Van de snuffelstages, welke we aanbieden aan de VMBO-
scholen in de regio, wordt veel gebruik gemaakt. Het mooie 
hiervan is dat toekomstige studenten niet alleen kennis kunnen 
maken met het vak, maar ook met het bedrijf. Van de andere 
kant kunnen we als bedrijf kennis maken met de toekomstige 

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

ACTIONDAK

WWW.ACTIONDAK.NL

Actiondak, de online groothandel in:

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

- DAKRANDAFWERKING - VEILIGHEID - GEREEDSCHAP - KLEDING

Bestel gewoon 
onderweg!
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Het is een actueel probleem in de bouw: fikse en soms zelfs exorbitante 

 prijsstijgingen van bouwmaterialen. Met name de prijzen van hout en  

metaal rijzen de pan uit. Wat kan een aannemer doen als hij met een  

(forse) prijsstijging geconfronteerd wordt?

Eerste hulp  
(voor aannemers)  
bij prijsstijgingen

Ondanks een ontbreken van enige regeling in de aanne-
mingsovereenkomst kunnen mogelijkheden tot verrekening 
bestaan. De belangrijkste mogelijkheid van de wet en de 
UAV 2012 worden behandeld.

De wet: artikel 7:753 BW
In artikel 7:753 BW is een mogelijkheid opgenomen om 
(ingeval van aanneming van werk – niet in geval van koop) 
een prijsstijging door te berekenen. Blijkens dit artikel kan een 
aannemer de rechter verzoeken de prijs van het werk aan 
te passen. De aannemer moet in dat geval (kortgezegd) 
aantonen dat:

•  sprake is van kostenverhogende omstandigheden  
die niet aan aannemer zijn toe te rekenen;

•  die omstandigheden na het sluiten van de  
overeenkomst ontstaan of aan het licht treden;

•  hij bij het bepalen van de aanneemsom geen  
rekening hoefde te houden met die omstandigheid. 

VERHOUDING LEVERANCIER-AANNEMER
De eerste vraag die gesteld moet worden is uiteraard of de 
leverancier deze prijsstijging kan doorberekenen aan de 
aannemer. Het antwoord op die vraag is niet in zijn algemeen-
heid te geven. Dat hangt onder andere af van de aard van 
de overeenkomst (is sprake van koop of aanneming van 
werk) en van de specifieke afspraken (bijvoorbeeld:  
gestandsdoeningstermijnen). Ook de op de overeenkomst 
(tussen aannemer en leverancier) van toepassing verklaarde 
algemene voorwaarden kunnen van belang zijn. Indien de 
algemene voorwaarden van de leverancier van toepassing 
zijn, is de kans vrij groot dat een ‘doorberekeningsclausule’  
is opgenomen. 

Hieronder wordt er vanuit gegaan dat een prijsstijging door 
de leverancier kan worden doorberekend aan de aannemer. 
Vervolgens rijst de vraag of de aannemer deze prijsstijging 
kan doorberekenen aan zijn opdrachtgever.

VERHOUDING AANNEMER-OPDRACHTGEVER
Specifieke afspraken
Voorkomen is (vanzelfsprekend) beter dan genezen.  
Oftewel: als er nog geen overeenkomst is gesloten, doet de  
aannemer er goed aan het risico van prijsstijgingen vooraf 
met zijn opdrachtgever te bespreken en een regeling overeen 
te komen. Als een overeenkomst reeds tot stand is gekomen, 
zal moeten worden bezien of daarin afspraken zijn vervat 
ten aanzien van prijsstijgingen (bijvoorbeeld een risico- of 
indexregeling). Meer dan eens is dit niet het geval.  

JURIDISCHE ZAKEN

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

In de praktijk zal niet snel sprake zijn van het doorberekenen 
van de gehele prijsstijging; er wordt immers ook rekening 
gehouden met het ondernemersrisico van de aannemer. 
Wees er wel van bewust dat dit artikel van regelend recht is. 
Dat betekent dat de toepasselijkheid hiervan contractueel 
uitgesloten kan worden. 

De UAV 2012: § 47
De UAV 2012 kennen een soortgelijke regeling als hierboven 
omschreven. Verschillend ten opzichte van de wettelijke 
 bepaling is het feit dat een rechterlijke tussenkomst niet 
noodzakelijk is en het vereiste van een ‘aanzienlijke prijs-
stijging’. Het moet gaan om een aanzienlijke stijging ten 
opzichte van het gehele werk (c.q. de gehele aanneemsom). 
De drempel van ‘aanzienlijk’ is niet nader gedefinieerd in  
de UAV. In jurisprudentie wordt wel eens een norm van 5% 
(ten opzichte van de gehele aanneemsom) genoemd.  
Dat is echter geen vast gegeven.  

Prijsvastbeding
‘De prijs is vast’. Deze zinsnede vindt men vaak in een aan-
nemingsovereenkomst. Een dergelijk prijsvastbeding hoeft 
echter niet aan een geslaagd beroep op artikel 7:753 en/of 
§ 47 UAV in de weg te staan. In jurisprudentie is meermaals 
bepaald dat een (normaal) prijsvastbeding bedoeld is  
om normale prijsstijgingen uit te sluiten van verrekening 
richting opdrachtgever. De prijsstijgingen waar de bouw op 
dit moment mee te maken heeft, zijn (lang) niet altijd als 
‘normale prijsschommelingen’ te kwalificeren. 

Let wel: als een prijsvastbeding ruimer geformuleerd is (dan 
enkel ‘de prijs is vast’), kan dit aan een beroep op artikel 
7:753 BW en/of § 47 UAV in de weg staan. Vastgesteld zal 
moeten worden of partijen met dit ‘ruimere’ prijsvastbeding 
een beroep op voornoemde artikelen hebben willen uitsluiten.

VOORAF BESPREKEN
Prijsschommelingen en -stijgingen zijn van alle tijden.  
Teneinde te voorkomen dat aannemers elke mogelijke prijs- 
stijging preventief verdisconteren in een aanneemsom zijn  
er (in de wet en in de UAV) mogelijkheden opgenomen 
(aanzienlijke) prijsstijgingen door te berekenen. Een aan-
nemer kan de schade van prijsstijgingen beperken door 
deze mogelijkheden te kennen en te gebruiken.

Voor nieuwe overeenkomsten doet men er goed aan  
(de mogelijkheid van) prijsstijgingen vooraf te bespreken 
met de opdrachtgever. Partijen kunnen (bijvoorbeeld) 
overeenkomen i) bij welke materialen prijsstijgingen worden 
doorberekend, ii) vanaf welke percentage prijsstijgingen 
worden doorberekend en iii) welk deel van de prijsstijging 
voor welke partij komt. ■

“ De prijsstijgingen waar de bouw 
op dit moment mee te maken 
heeft, zijn (lang) niet altijd als ‘ 
normale prijsschommelingen’  
te kwalificeren”

Floris Pels Rijcken is advocaat bouwrecht  
bij Poelmann van den Broek. Heeft u vragen?  

Floris is bereikbaar via f.pelsrijcken@pvdb.nl  
of via  024 – 3811 456.

Wenst u fijne feestdagen  
en een gezond 2022

Molenvliet 13 - 3961 MT Wijk bij Duurstede
0343 - 59 50 10
info@wecal.nl
www.wecal.nl
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CHAPEAU

De Nederlandse scale-up Leadax gebruikt gerecycled 
polyvinylbutyral (PVB) voor waterdichtings- en afdichtings-
producten, zoals loodvervangers en platdakmembranen. 
PVB is de beschermende plastic folie in veiligheidsglas. 
Alleen al in Europa wordt jaarlijks 1,5 miljard kilo PVB-afval 
geproduceerd (150 keer het gewicht van de Eiffeltoren). 
Leadax’ ambitie is dit afval beter te gebruiken op alle daken 
ter wereld. Voor de internationale introductie van het nieuwe 
platdakmembraan Leadax Roov is de samenwerking met 
Wienerberger een belangrijke volgende stap. Het zet nieuwe 
trends voor het platte dak, wereldwijd.

85% MINDER CO2-UITSTOOT 
Bij de productie en installatie van Leadax Roov neemt 
 duurzaamheid en circulariteit een belangrijke plaats in.  
Het circulaire platdakmembraan stoot tot 85% minder CO2  
uit dan vergelijkbare oplossingen voor het platte dak.  
De witte kleur levert tevens een substantiële reflectiewaarde 
op. Leadax Roov kan bovendien eenvoudig zonder open 
vuur worden aangebracht op het dak.

De ambities van Leadax en kwaliteiten van Leadax Roov 
sluiten uitstekend aan bij de duurzame strategie van de 
internationale Wienerberger Groep. Het bedrijf focust op 
het continu verhogen van het gebruik van te recyclen 
materialen. Circulariteit is een centrale pijler van haar 
duurzaamheidsprogramma: in de toekomst moeten alle 
producten voor 100% herbruikbaar of hoogwaardig te 
recyclen zijn. ■

Leadax Roov is een nieuw duurzaam platdakmembraan, dat wordt gemaakt 

van een plastic reststroom en aan het eind van zijn levensduur wordt gere-

cycled. De CO2-footprint is tot wel 85% minder dan vergelijkbare oplossingen 

voor het platte dak. Dit innovatieve product komt begin 2022 op de markt. 

Voor de Europese distributie van Leadax Roov hebben Wienerberger en Leadax 

een samenwerkingsovereenkomst gesloten, de uitrol start in Nederland.

Wienerberger en Leadax sluiten  
samenwerkingsovereenkomst  
circulair platdakmembraan

PRODUCTNIEUWS

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Leadax Roov

Solveig Menard-Galli, COO van Wienerberger AG en Roel van Delden,  

CEO van Leadax, ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst voor  

de Europese distributie van Leadax Roov vanaf 2022.

Wilt u meer weten:
 www.resitrix.nl

Unieke EPDM dakbanen
voor iedere toepassing op het platte dak



Unité d’Habitation in Marseille is ontworpen door de Zwitsers-Franse architect  

Le Corbusier en vormt het startpunt van het brutalisme. Deze stroming is binnen 

de architectuur ontstaan vanuit het modernisme en die wordt gekenmerkt 

door vaak grote, blokachtige structuren van ruw onafgewerkt gewapend  

beton of metselwerk. Dat is waar Le Corbusier, samen met het fenomenale dak, 

bij uitstek bekend om staat.

Unité d’Habitation – 
een brutalistisch dak

INTERNATIONALE DAKEN

Le Corbusier ontwierp een blauwdruk voor een wooneenheid, waarin de uitgangspunten 
voor de moderne architectuur verankerd lagen. Zijn Unité d’Habitation –letterlijk vertaald: 
wooneenheid – is een verticale stad voor zo’n 1.600 mensen. Eigenlijk is het een galerijflat  
op poten, met daarbij veel gemeenschappelijke voorzieningen. Zo is het voorzien van een 
winkel, een crèche, een bibliotheek, een sportgelegenheid, een restaurant en niet te verge-
ten, een daktuin. Niet alleen Le Corbusiers architectonische en planologische uitgangspunten  
zijn in het gebouw verankerd, ook zijn visie op wonen,samenleven en stadsontwikkeling komen 
erin terug. Vele archi-tecten (ook Nederlandse) laten zich graag inspireren door Le Corbusier. 
Het utopische stadswoonontwerp werd herhaald in nog vier gebouwen met deze naam  
en een zeer vergelijk baar ontwerp: Unité d’Habitation of Nantes-Rezé (Frankrijk),  

in 1955, Unité d’Habitation of West-Berlijn (Duitsland)  
in 1957, Unité d’Habitation of Briey (Frankrijk) in 1963 en  
Unité d’Habitation of Firminy-Vert (Frankrijk) in 1965.
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Drone-opname van bovenaf. (Foto: Denis Esakov)

Het uitzicht over de stad is fraai, maar ook de sculpturale kokers  

en de gymzaal met zijn ronde dak bieden een mooi aanzicht.  

(Foto: Fred Romero)

Unité d’Habitation in Marseille.

Wenst u prettige feestdagen  
en een gezond 2022

Rooflogix - Onderdeel van Kijlstra Bestrating BV
Adriaan Tripweg 5, Veendam

(0598) 69 66 66
www.kijlstra-bestrating.nl
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DE MODULOR VAN LE CORBUSIER
De modulor is een op de mens gebaseerde schaal bedacht 
door Le Corbusier. De modulor was bedoeld om de maat-
voering voor gebouwen te berekenen en zo goed mogelijk te  
laten aansluiten op de zogenaamde wensen van zijn bewo-
ners. Zo werd de gemiddelde lengte van de mens genomen  
(in die tijd was dat 1,83m) en daar werd de gulden snede en  
de Fibonaccireeks op losgelaten. Le Corbusier paste de  
modulor voor het eerst toe op de bouw van Unité d’Habitation, 
waarbij een plafondhoogte van 2,27 meter uit de rekensom 
rolde. Grappig feit: tegenwoordig wordt de op de modulor 
gebaseerd plafondhoogte van 2,27 meter gezien als claus-
trofobisch laag.

LE CORBUSIER EN DE MODERNE ARCHITECTUUR
Le Corbusier – wat overigens een pseudoniem was geba-
seerd op de achternaam van zijn grootmoeder, Lecorbésier, 
zijn echte naam was Charles-Édouard Jeanneret-Gris – begon 
zijn geld te verdienen als schilder, wat hij heel zijn leven bleef 
doen. Later in zijn leven werd hij actief als architect en al in 
1927 stelde hij de vijf principes op voor de moderne architec-
tuur. Deze vijf punten komen terug in veel werk van  
Le Corbusier, en ook in Unité d’Habitation. Het gaat hier om  
(1) les pilotis, de poten die het gebouw dragen, (2) te toit-jardin, 
het platte dak met daktuin, (3) le plan libre, de skeletbouw 
waardoor alle verdiepingen vrij in te delen zijn, (4) la façade, 
gevels zonder dragende functie, zodat lichte materialen 
gebruikt kunnen worden en (5) la fenêtre, het gebruik van 
panoramaramen. 

UNITÉ D’HABITATION ALS STARTPUNT  
VAN HET BRUTALISME
Unité d’Habitation vormde, eigenlijk door een toevallige  
samenloop gecombineerd met een geniaal inzicht van  
Le Corbusier het startpunt van het brutalisme. Materiaal-
schaarste en geldgebrek deed bouwers kiezen voor beton in 
plaats van staal als basismateriaal. Door het gebrek aan  
gekwalificeerde bouwvakkers werd het cement vaak zo slecht  
gegoten dat er delen van het cement tussen de kieren van de  

houten mallen doorsijpelden. Hierdoor werden de nerven na 
het verwijderen van de houten bekisting duidelijk zichtbaar. 
Volgens velen een lelijk gevolg van slecht geleverd werk.

Le Corbusier dacht er lang over na hoe hij hiermee om moest 
gaan. Hij besloot uiteindelijk van een nood een deugd te 
maken, door het vanuit een kunstzinnig oogpunt te bekijken. 
In zijn speech bij de opening van l’Unité komt Le Corbusier 
uiteindelijk tot de conclusie: ‘Gelukkig hadden we geen geld!’ 
(om die onvolkomenheden glad te strijken). Want waren die 
fouten niet gewoon prachtig? Zeker als je ze in je voordeel 
gebruikt en ze combineert met een weldoordacht kleurpa-

let. Hij heeft hiermee de ‘fouten’ 
weggewerkt door een dialoog 
te creëren tussen de onafge-
werkte ruwheid en de fijne 
details van het gebouw. Dat is 
uiteindelijk de basis geweest 
voor het brutalisme. 

HET FENOMENALE DAK
Het dak van l’Unité is een bouwwerk  
op zich. Het uitzicht over de stad is fraai, 
maar ook de sculpturale kokers en de gymzaal  
met zijn ronde dak bieden een mooi aanzicht.  
De gymzaal aan de andere kant van het dak is afgeleid  
van de vroegere brug van de kapitein (de belvédère).  
Vooral op het dak is goed te zien dat de architectuur van het 
gebouw sterk is geïnspireerd door middeleeuwse kloosters 
en oceaanstomers. Ook het lifthuis, met zijn wanden in  
authentiek ruw beton, zorgt voor een spel van lijnen en vor-
men wat aangenaam is om te zien. 

Het dak is ideaal om ‘s avonds samen te komen om te genie-
ten van de ondergaande zon, van het uitzicht, van een glas 
wijn en een kaasplankje – je bent er tenslotte in Frankrijk. 
Het dakterras wordt behalve door bewoners, hotelgasten en 
liefhebbers van Corbusier, ook bezocht door buurtbewoners. 
Vroeger konden de bewoners op het dak werken aan hun  
lichaam. Je kon er rondjes rennen, er was een gymzaal 
(daar is nu een atelier), een kinderdagverblijf met een rol-
baan er naartoe en een zwembad. Verder waren er ruimtes 
voor sociale activiteiten en een gezondheidscentrum.

Een ander mooi onderdeel van l’Unité is het trappenhuis aan 
de westzijde van het gebouw. De afdrukken van de bekisting 
laten ook hier niets aan de verbeelding over: je weet onmid-
dellijk dat dit trappenhuis in cement gegoten is met behulp 
van smalle plankjes om de rondingen te maken. Iets wat aan- 
vankelijk dus als ‘lelijk’ en eigenlijk als een probleem werd  
gezien, totdat de schoonheid ervan werd ingezien en het 
een signatuur werd van een nieuwe architectuurstroming. 
Ook de gewone trappen tussen de pilaren zijn handtekenin-
gen van het brutalisme. Iedereen die het niet mooi vindt?  
Die kan wat ons betreft het dak op. ■

BOUWKENMERKEN L’UNITÉ D’HABITATION
• GEBOUWD: 1947-1952
• ARCHITECT: LE CORBUSIER
•  AFMETINGEN: 137 METER LANG, 24 METER BREED  

EN 56 METER HOOG
•  INHOUD: 18 VERDIEPINGEN, 337 APPARTEMENTEN  

VOOR 1.600 BEWONERS
• BOUWSTIJL: BRUTALISME/MODERNISME

INTERNATIONALE DAKEN

“ Gelukkig hadden we  
geen geld! Want waren  
die fouten niet gewoon  
prachtig?”

Doorsnede toont gebouw met pilotis en toit-jardin.

Gymzaal met gewelfd dak. 

Brutalistisch gebouw met een bijzondere daktuin. (Foto: Denis Esakov)

Wenst u fijne feestdagen  
en een gezond 2022

Groningenhaven 4,
3433 PE, Nieuwegein 

Tel 030-6063238•Fax 030-6061569
info@vebidak.nl 
www.vebidak.nl



FIRESTONE 
EPDM DAKSYSTEMEN

VERDEELD DOOR: 

WWW.CPE.NL

FIRESTONE LEVERT EEN TOTAALPAKKET VAN RUBBERGARD EPDM, DEKPLATEN, PIR-ISOLATIE, 

DAMPSCHERMEN EN BEVESTIGINGSMIDDELEN.

AL DEZE COMPONENTEN WERKEN OPTIMAAL SAMEN ZODAT DEZE, IN COMBINATIE  

MET GOED VAKMANSCHAP, EEN LANGDURIGE WATERDICHTING EN BEHOUD VAN  

ISOLEREND VERMOGEN WAARBORGEN.

MAAK DE OVERSTAP NAAR EPDM

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

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

WIJZIGINGEN IN REGELGEVING ROLSTEIGERS EN KAMERSTEIGERS
Eind dit jaar worden de wijzigingen in de Europese norm voor rolsteigers NEN-EN 1004-1 van kracht en 

gelijk van toepassing voor rolsteigers die in Nederland op de markt worden gebracht. De Vereniging 
van Steiger-, hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB) heeft in een flyer de belangrijkste wijzigingen 
samengevat. Binnenkort verschijnt ook het vernieuwde A-Blad Rolsteigers, waarin werkgevers- en werk-

nemersorganisaties de laatste stand der techniek hebben geformuleerd om het werken met rolsteigers 
veiliger te maken. Aangepast ten opzichte van de vorige versie van de rolsteigernorm zijn onder meer 

de ‘ondergrens’ waarboven de norm van toepassing is, het gebruik van leuningen en kantplanken,  
de afstand tot het eerste platformniveau en de afstand tussen de platformniveaus onderling,  

de stabiliteit van de rolsteiger en de beveiliging van de platforms tegen opwaaien. De vernieuwde 
norm is in tegenstelling tot voorheen ook van toepassing op rolsteigers met een vloerhoogte vanaf  

0 meter. Voorheen was dit 2,5 meter. Hierdoor vallen nu ook de kleine rolsteigers, de zogenaamde  
kamersteigers, onder de norm. De flyer is te de downloaden op de VSB-website www.vsbnetwerk.nl. 

Agenda
(uiteraard onder voorbehoud coronamaatregelen)

11 – 13 januari 2022 GROENE SECTOR VAKBEURS
Hét kennis- en netwerkmoment voor de groene branche 
met 295 exposanten. Doelgroep: hoveniers, boomkwekers, 
beslissers binnen de gemeentelijke groenvoorziening, tuin- 
en landschapsarchitecten en groot groenvoorzieners.  
Van 13.00 uur tot 21.00 uur. Evenementenhal Hardenberg. 
www.groenesector.nl. 

19 en 20 januari 2022  
INTERSOLUTION
Tiende aflevering van deze 
zonne-energievakbeurs voor 
de Benelux. Van 9.30 uur tot 
20.00/18.00 uur. Flanders 
Expo Gent. www.Intersolution.be. 

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

18 maart 2022 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. Hotel Zuiderduin in  
Egmond aan Zee. www.dakvanhetjaar.nl.

BDA DAKCURSUSSEN PLATTE DAKEN 
Aan de vierde 7-daagse Dakcursus van 2021 
namen 24 personendeel . Van deze 24 deden  
23 cursisten examen, van hen behaalden  
19 cursisten direct het diploma, een slagings-
percentage van 82%.  
De hoogste examencijfers werden behaald 
door Leonard Gijssen van Tectum Roofcomfort 
uit België, hij ontving een mooie sculptuur van 
De Dakconnaisseur. Eervolle vermeldingen 
waren er voor Mark Hooijberg van NDA en 
Selwaan Alzahawi van Erdo BV. De cursus  
werd gemiddeld met een 8,1 gewaardeerd. 

Op 12 januari 2022 start de eerstvolgende 
Dakcursus en deze heeft nog een beperkt 
aantal plaatsen beschikbaar. De cursus is  
bedoeld voor nieuwe instromers en door-
stromers in de dakbedekkingsbranche en 
voor medewerkers van corporaties, gemeenten 
en aannemers, die in relatief korte tijd veel 
kennis willen vergaren over alle facetten van 
het platte dak.  
Zie voor informatie en de cursuskalender 2022 
www.bdaopleidingen.eu, bel 085-4871910 of 
mail naar info@bdaopleidingen.nl.

DIPLOMABONUS VAN € 2.500 VOOR BBL-STUDENTEN 
Bedrijven met werknemers die tussen 1 september 2021 
en 1 september 2023 een bbl-diploma halen/hebben 
behaald, kunnen gebruikmaken van de nieuwe subsidie-

regeling ‘Diplomabonus’. Deze afspraak staat in de nieuwe cao Bouw & Infra 
2021/2022. De regeling houdt in:

•  De werknemer heeft een diploma voor een opleiding bbl2, bbl3 of bbl4 gehaald in het 
domein: bouw- en infra, afbouw, hout en onderhoud of techniek en procesindustrie.

•  De werknemer heeft tijdens deze opleiding minimaal 6 maanden een arbeidsovereen-
komst én een beroepspraktijkvormingsovereenkomst gehad met jou als werkgever waar  
de opleiding is gevolgd.

•  De werknemer ontvangt de diplomabonus eenmalig van jou als werkgever waar de  
opleiding is gevolgd.

•  De werkgever ontvangt een afschrift van het diploma met een diplomadatum die ligt in  
de periode 1 september 2021 tot 1 september 2023.

•  Werkgevers in de Bouw & Infra die een diplomabonus aan een werknemer hebben  
uitbetaald, hebben waarschijnlijk recht op een subsidie van € 2.900,-. 

Meer informatie over de regeling, de voorwaarden en het aanvraagproces zijn te vinden  
bij www.volandis.nl. 

BELEIDSSECRETARIS SOCIALE ZAKEN AFNL
David van Swol is bij Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) in dienst getreden als  
beleidssecretaris sociale zaken, arbeidsmarkt en arbeidsvoorwaarden. Van Swol (36) zal voor de fede- 
ratie het beleid op het terrein van de sociale zekerheid, arbeidsmarkt en arbeidsvoorwaarden verder op  
de kaart gaan zetten en het arbeidsvoorwaardentraject voor de CAO Bouwnijverheid begeleiden. De afgelopen jaren was Van Swol 
actief als bestuurder bij CNV-Vakmensen, beleidsmedewerker en juridisch adviseur bij de NBBU (Nederlandse Bond van Bemidde-
lings- en Uitzendondernemingen) en daarvoor bij diverse organisaties als juridisch adviseur.

VW DAKEN VERDER ALS GR8 ROOFS
VW Daken uit Breda verandert per 1 december in GR8 Roofs. Tot de naams-

wijziging is besloten ‘omdat VW Daken niet meer dezelfde club is als bij de start 
van het bedrijf’. In 2021 beleefde VW Daken een enorm sterke groei wat ervoor 

heeft gezorgd dat het team is uitgebreid met echte vakspecialisten en een nieuw 
DNA heeft. GR8 Roofs staat een nieuw tijdperk met een toepasselijke letterlijke 

vertaling: geweldige daken. GR8 Roofs staat voor een streven naar perfectie, 
dakmanschap pur sang en resultaatgericht samenwerken voor duurzame en 

kwalitatief hoogwaardige daken.

NIEUW EN COMPLETER ASSORTIMENT DAKELEMENTEN
Kingspan Unidek wil voorop blijven lopen door stappen te zetten. Vanuit hun wereldwijde 
duurzaamheidsstrategie Planet Passionate worden ambitieuze doelstellingen nagestreefd 
op het gebied van energie- en CO2-reductie, circulariteit en ocean clean-up projecten. 
Een verduurzaming van de bouw die ook (eenvoudig) uitvoerbaar is, kan daaraan  
bijdragen. Kingspan Unidek doet dit concreet met vier nieuwe producten voor een com-
pleter en duurzamer assortiment dakelementen: Unidek Reno Dek Plus, Unidek Aero Light, 
Unidek Aero Light RE en Unidek Aero Bio. Bij de ontwikkeling van deze producten is niet 
gekeken naar minimale eisen vanuit het Bouwbesluit, maar is een nieuwe standaard gezet 
die gericht is op duurzaamheid en circulariteit, toekomstbestendigheid en comfort.  
Meer informatie: www.unidekdakelementen.nl

V.l.n.r. Selwaan Alzahawi (Erdo), Paul Verkaik 

(BDA Opleidingen), Leonard Gijssen (Tectum 

Roofcomfort) en Mark Hooijberg (NDA)

MEER RUIMTE, MEER PRODUCTEN, NOG MEER SERVICE!
Na een aantal jaar zoeken en inmiddels alweer een aantal 
maanden inrichten en verhuizen, is AGS Products verhuisd naar 
een nieuw en groter pand. Niet ver weg, om de hoek bij het 
"oude" pand. Het nieuwe adres is:

Daltonstraat 54 
3316 GD Dordrecht

U bent vanaf nu  
van harte welkom  
op het nieuwe adres.  
De koffie staat net  
als altijd ook hier  
voor u klaar. 

WECAL wenst u als leverancier  
van Polyglass® fijne feestdagen  

en een gezond 2022

WECAL Dak- & Isolatietechniek
Molenvliet 13 - 3961 MT Wijk bij Duurstede

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

Wenst u fijne feestdagen  
en een gezond 2022

Vondelstraat 8
5216 HJ ’s-Hertogenbosch

info@qualityroofingsystems.nl 
www.qualityroofingsystems.nl
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AAN TAFEL MET…
Peter van Houtum SPECIAL

Kunststof dakbedekkingen

INTERNATIONALE DAKEN
Øyna Kulturlandskapshotell, Inderøy  

(Noorwegen) Fijne feestdagen

Aan het eind van een jaar vol uitdagingen, willen we u bedanken  
voor het vertrouwen in BMI Nederland (Monier & Icopal). Volgend  
jaar bouwen we graag samen verder, aan mooie daken en aan een  
prettige samenwerking. De medewerkers van BMI Nederland  
wensen u sfeervolle kerstdagen en een voorspoedig 2022 in  
alle opzichten!

bmigroup.com/nl

 IBS DakConsult wenst iedereen 
een prettige Kerst en  
een goed Nieuwjaar!

www.ibsconsultants.nl

Wenst u fijne feestdagen  
en een gezond 2022

Leister Technologies Benelux B.V.
Duwboot 38 - 3991 CE Houten

Tel 030 - 2199888 - Fax 030 - 2199889
info@leister.nl
www.leister.nl

www.leister.nl

Vraag er naar bij uw dealer

Leister ELECTRON ST Promo SET

Alles voor de professional:

• Leister ELECTRON ST
• Robuuste Leister koffer
• Leister mondstuk 75 mm
• Leister aandrukrol 80 mm
• Leister toestelsteun

We know how.

U bespaart 23%!

€ 520,00
Als set nu voor:

€ 399,00

• Voor bitumineuze dakbanen
• 3400 Watt. Slechts 1,1 kg
• Tweecomponenten handgreep
• Snel schoon te maken luchtfilters
• Automatische koolborstelstop
• Bescherming van het element

ELECTRON ST

Prijzen geldig tot 31-12-2015

Swiss
made

Promo kit Electron ST_A5.indd   1 02.10.14   11:41

Brandveilig 
werken!



TOPPRESTATIES

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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