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VOORWOORD

 

de orde zou zijn en wat dat moet gaan kosten. Aan de voor
zitter was af te lezen dat hij vol zat met vragen en verlegen 
zat om aandacht. Voor de dertien woningen gaat het om 
een groot bedrag. Dat moet goed en op een juist moment 
(niet te vroeg, want dan is de spaarpot nog niet voldoende 
gevuld, niet te laat want dan komen lekkages) worden 
ingezet. Bij de voorzitter komen alle vragen van de bezorgde 
medebewoners samen, dus hij wil van de hoed en de rand 
weten. Dat was ook de reden voor de inspectieaanvraag: 
objectieve informatie boven water krijgen. 

Of de uiteindelijke rapportage objectief is, kan ik niet beoor
delen. Gezien het uitgebreide (detail)onderzoek, het feit dat  
de inspecteurs met zijn tweeën waren en gezamenlijk ana
lyseren en rapporteren en de 70 jaar ervaring die de heren 
vertegenwoordigen, heb ik veel vertrouwen in de kwaliteit van  
het rapport. Of dat alle vragen van de VvEvoorzitter beant
woordt is een tweede. Een professional kun je met de juiste 
informatie en een goed rapport prima helpen.  
De kleine amateurverenigingen hebben veel meer begelei
ding nodig. Niet iedereen heeft verstand van daken, de voor 
zitter moet medebewoners zelf weer informeren en verantwoor
ding tegenover hen afleggen. Daardoor zijn juist deze kleine 
opdrachten veel arbeidsintensiever – en eerlijk gesproken: 
minder interessant. Het is aan de inspecteur of die daar de 
tijd voor heeft (en neemt). Dan zit je in Zeist na de inspectie  
dus aan de koffie met de voorzitter, die ook het nu op te  
stellen rapport te zijner tijd graag in persoon zou willen  
bespreken. Chapeau voor degenen die hier alle geduld  
voor kunnen opbrengen. En uiteraard ook erg benieuwd  
wat de conclusies zijn van het rapport. In elk geval zou ik snel 
het tijdelijk gestopte onderhoud weer starten. De herfst is nu  
echt begonnen.

Tjerk van Duinen

In zijn overzicht van de ‘geschiedenis’ van het dakonderhoud  
zet Marco de Kok de evolutie uiteen van deze, lange tijd 
ondergewaardeerde, activiteit. Dat er een tijd was dat 
vastgoedeigenaren het dakonderhoud vergaten, omdat 
afgebladderde verf van een kozijn wel in beeld was en een 
dakbedekking met craquelé niet. Dat die waardering er op 
den duur wel kwam in de vorm van onderhoudscontracten  
en steeds betere rapportages. Dat kleine reparaties en 
schoonmaken meteen kon worden meegenomen (scheelde 
tijd en geld). En dat er in rapportages ook werd aangegeven 
op welke termijn reparaties aan de orde waren, wat dat zou 
kosten en wat de resterende levensduur van het dak was. 

De Kok constateert achterin het artikel terecht dat een objec
tieve rapportage erg lastig is. Drie verschillende inspecteurs 
op hetzelfde dak en je krijgt drie verschillende adviezen.  
Terwijl de dakeigenaar niet voor niks om een professioneel 
dakadvies had gevraagd. Die heeft kennelijk een al dan 
niet dringend probleem waar mogelijk een flink prijskaartje 
aan hangt. Die zoekt naar zekerheden. Een professionele 
opdrachtgever kan prima omgaan met enige onzekerheid.  
Er zijn ook de talloze verenigingen van eigenaren die minder 
professioneel zijn en die zitten vaak vol met vragen. Zo’n vere 
niging spaart voor onderhoud, heeft meestal een onderhouds
contract en om de zoveel tijd moet er wat groots gebeuren 
op het dak. En het bestuur bestaat uit bewoners.

Zo was ik medio oktober op een regenachtige dinsdag
morgen op pad met twee adviseurs van DIAC. Zij hadden 
een inspectie in de agenda staan van een betrekkelijk klein 
appartementencomplex in Zeist waar bewoners op vrij hoge 
leeftijd zelf nog alles regelen. De VvE was aan het sparen voor  
groot dakonderhoud en wilde graag weten wanneer dat aan  

Verstand van daken

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

bmigroup.com/nl

Universal Perfect Fix
Brandveilig dakdekken in elk jaargetijde

Nieuw
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Carlisle Construction Materials

Aabo Greentech bv www.aabogreentech.nl 

Aabo Trading bv www.aabo.nl

Actiondak www.actiondak.nl

Allup www.allup.nl 

Anjo www.anjo.nl

Artilan bv www.artilan.nl

Bauder bv www.bauder.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.ccmeurope.com

Dakned www.dakned.nl

Daksafe www.daksafe.nl

Dakveiligheid Nederland www.dakveiligheidnederland.nl

DIAC www.dakinfo.nl

Eurofast www.eurofast.nl

Fakro Nederland bv www.fakro.nl

Gilde Software www.gildesoftware.nl

Hotel Zuiderduin www.zuiderduin.nl

Hütter Safety www.hutter.nl

idverde www.idverde.nl

IKO nl.iko.com 

Mawipex Handelsmaatschappij bv www.mawipex.nl

NedZink www.nedzink.com

Rockwool www.rockwool.nl

Roof Safety Systems www.rssroof.com

Roval Aluminium bv www.roval.eu

Skylux www.skylux.be 

Soprema www.soprema.nl

Vesp www.vespbenelux.com

Wecal www.wecal.nl
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Aeres Hogeschool Almere

Eerste statement  
van de Floriade

de Floriade gerichte zuid en oostgevel zijn volledig groen en 
kleuren mee met de seizoenen. De vijfde gevel, ook wel het  
‘tropendak’ genoemd, heeft een sociale functie, is uitgevoerd 
met een waterbuffer van 59.600 liter (inclusief Smart Flow 
Control) en heeft vlonders, zitelementen en veel groen met 
bomen. Het levendige dak, dat via een brede trap verspringt 
van de vierde naar de vijfde laag, wordt bekroond door  
400 zonnepanelen op een staalconstructie die voor een 
prachtig getemperd licht zorgen en tegelijkertijd als luifel de 
gebruikers tegen de zon beschermen. 

TECHNIEK
Voor de multifunctionele invulling met intensief gebruik kreeg 
het gebouw in de ontwerpfase al de constructieve basis die 

daarvoor nodig is. Projectleider Reinold Jansen van Aanne
mingsbedrijf Hegeman: “Het casco van de hogeschool is 
een staalconstructie van kolommen en liggers met kanaal
plaatvloeren. Twee stijgkernen van prefab beton verzorgen 
de stabiliteit. De dakvloer is ook van kanaalplaten gemaakt, 
zonder constructieve druklaag en weersgevoelige zand
cementvloer, maar uitgevuld met beton. Met deze vloer kon 
Van Ginkel Veenendaal een dakinvulling maken van gemid
deld 500 kg per vierkante meter. Maar eerst heeft dakdekker  
Admiraal een dakpakket aangelegd met een volledig 

JHet Dak van het  aar 2021

Volgend jaar wordt in Almere de Floriade gehouden. De voorbereidingen  

zijn al jaren gaande, maar een eerste project op het 60 hectare grote terrein 

is inmiddels in gebruik genomen. Aeres Hogeschool heeft op het terrein van 

de wereldtuinbouwtentoonstelling een derde vestiging geopend, naast hun 

bestaande in Dronten en Wageningen. Het gebouw in Almere biedt hoger 

onderwijs aan het ‘focusgebied’ Food, Nature & Urban Green, telt 4.000 m2 en 

biedt onderdak aan 900 studenten en 80 werknemers. Vanaf 14 april volgend 

jaar doet deze hogeschool tevens een half jaar dienst als ontvangstgebouw 

van de Floriade. Met een gevel vol groen en zonnepanelen en een multifunc

tioneel uitgewerkt dak vervult de zeer duurzaam opgezette Aeres Hogeschool 

een voorbeeldfunctie.

schadelijke stoffen in het pand zitten die later weer worden 
afgegeven (Aeres heeft minimaal een platinum WELLcertifi
cering). Het gebouw moest ook een plek worden waar men 
graag naar toegaat. Niet alleen om te studeren, maar ook 
om te verblijven. De daktuin is dan ook zowel een aange
naam verblijfsgebied als een inspirerend leer en experimen
teergebied. Het groen in en op het gebouw is  
onderdeel van het ‘living lab’; studenten doen onderzoek 
naar stedelijke voedselvoorziening en gezond leven in de 
groene stad. Ook onderzoeken ze hoe het groen in de 
school bijdraagt aan de leerprestaties.

De hele schil van de Aeres Hogeschool is ontworpen als 
smartskin: elke zijde is zodanig uitgewerkt dat het optimaal 
bijdraagt aan energiebesparing, energiewinning en comfort. 
Zo produceren PVpanelen aan de westgevel energie, maar 
zorgen deze ook voor zonwering. De op de bomentuin van 

Growing Green Cities is het thema van de Floriade Expo 2022. 
Daarbij past een (groen) statement, een ‘beeldmerk’ zoals 
ontwerper BDG Architecten het omschrijft, dat één van de 
hoofdwegen naar het terrein markeert. Daartoe kreeg de  
Aeres Hogeschool Almere groen in, aan en op de nieuwbouw. 
Bovendien is de uitdrukkelijke wens van de instelling om duur
zaam, energieneutraal en zo circulair mogelijk te bouwen 
hier ver doorgevoerd. Waar mogelijk is gebruik gemaakt van 
circulaire materialen, energie wordt volledig lokaal opgewekt 
– onder meer door een tropendak, de zeer goed geïsoleerde 
gevels zijn ingevuld met groen en PVpanelen en het over
kapte dak is uitgewerkt met waterretentie, groen en inmiddels 
veel gebruikte verblijfsplekken. 

Uitgangspunt van het ontwerp was het welbevinden van 
studenten en docenten. Dat betekent een gezond binnen
klimaat, een prikkelende omgeving en zorgen dat er geen 

Alle functies op het dak van Aeres Hogeschool Almere: groen, blauw, geel en rood. Links op het dak is de takkenrail voor insecten zichtbaar. 

(Foto: Aannemingsmaatschappij Hegeman)

Groenplek met boom, lichtarmaturen en   

een ronde zitplek van Cumaru hout.  

(Foto: Aannemingsmaatschappij Hegeman)

 >
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verkleefde dampremmer, 28 centimeter Isomix®Plus en een 
tweelaagse waterdichting met bitumen van Derbigum.  
Het dak is in verband met de waterberging volledig vlak 
uitgevoerd en wat mij betreft is dat bijzonder mooi gelukt.” 

Vervolgens was Van Ginkel Veenendaal aan zet. Projectadvi
seur Marc de Jager: “Op de ondergrond hebben we ruim 
800 m2 Optigrün retentiekratten van 8,5 cm dik aangelegd, 
die aan boven en onderzijde voorzien zijn van stevige vilt 
lagen. Daarop is basaltsplit gestort als basis voor de vlonders 
en granulaat voor de vele groene invullingen. De vlonder
planken liggen op balkenrasters en zijn gemaakt van hard 
houten laadvloeren van binnenvaartschepen. Ook de prefab 
betonnen trappen zijn hiermee afgetimmerd.” Alle zitelemen
ten en een podium op de hoogste daklaag zijn gemaakt van 
cortenstaal en Cumaru, een ZuidAmerikaanse hardhoutsoort.  
De Jager: “We hebben restlengtes toegepast die normaliter in 
de tropen blijven liggen of in de oven verdwijnen. Zo vermijd 
je het gebruik van andere houtsoorten en dit hout gaat 
decennia mee. Ook de ventilatiekanalen zijn hiermee omtim
merd tot zitelementen. De nietzichtkant van het podium is  
afgewerkt met een takkenrail voor insecten.” Op beide ni
veaus van het dak zijn in totaal vijf Liquidambas bomen ge
plaatst. Van Ginkel Veenendaal had de vrijheid naar eigen 
inzicht invulling te geven aan het dak. De Jager weer:  
“De gemiddelde belasting mocht 500 kg/m2 zijn met een 
maximum van duizend kilo. Dan kun je ook een aantal  

grotere elementen als bomen inzetten. Die zijn overigens 
onderdeel van het Arboretum van het beplantingsplan 
Floriade.” Het dak wordt omzoomd door een hekwerk van 
gepoedercoat staal met rvs gaas. 

DUURZAAMHEID
Aeres Hogeschool tilt duurzaam en circulair bouwen naar 
een hoog plan en het dak is hier onlosmakelijk onderdeel 
van. BDG Architecten hierover: “Enerzijds als het gaat om 
duurzame en zelfvoorzienende oplossingen. Anderzijds is het 
letterlijk een groene school met planten in, aan en op het 
gebouw. Want groen is niet alleen goed voor de luchtzuive
ring, vochtbalans en akoestiek in de school, het heeft ook 
een educatieve waarde en het prikkelt de zintuigen.  
Groen geeft letterlijk en figuurlijk energie.” Het energie produ
cerende en letterlijk groene gebouw herbergt bovendien  
tal van biodiversiteit bevorderende maatregelen. Denk aan 
de bomen, planten en kruiden, boomstronken, de takkenrail 
en vele andere nestmogelijkheden voor insecten, vogels en  
vleermuizen; studenten van Aeres hebben onderzoek gedaan 
naar wat nuttig is voor allerlei diersoorten en de uitkomsten 
zijn verwerkt in dak en gevel. Ook alle verlichting is afgestemd  
op diervriendelijkheid. En uiteindelijk is het ook de mens 
(studenten, docenten) die daarvan profiteert.

ESTHETIEK
De Aeres Hogeschool maakt integraal onderdeel uit van 
het Floriadelandschap en dat is in de gevels en op het dak 
uitgewerkt in een nauwkeurige compositie van groen en 
bouwkundige elementen. Het dak zelf is fraai ingericht voor 
gebruik met elementen van hout en staal. Kom je op de 
vierde verdieping naar buiten, dan wordt een hoogteverschil 
overbrugd met een trappetje dat ook een zitelement is.  
De dakopbouw voor de installaties en de kanalen zijn geheel 
of gedeeltelijk aan het zicht onttrokken. De enorme pergola 
met deels transparante zonnepanelen zorgt op zonnige 
dagen voor een schitterende verblijfsplek met gefilterd licht; 
in oplaadpunten voor apparatuur is voorzien.

VEILIGHEID
Het hoofdstuk veiligheid is integraal door aannemer Hegeman  
ingevuld. Jansen: “De gevel is complex; er moesten veel ver
schillende partijen tegelijk aan werken. Met hoogwerkers  
zou dat niks worden. Daarom hebben we het gebouw volle
dig in zelfdragende dubbelsteigers gezet, zodat iedereen 
onafhankelijk van elkaar en veilig kon werken. Op een gege
ven moment zijn de 1.20 meter hoge vaste hekken geplaatst, 
die eerst tijdelijke invulling kregen en later de permanente 
rvsinvulling.

• OPDRACHTGEVER: STICHTING AERES GROEP 
• ARCHITECT: BDG ARCHITECTEN 
•  ADVISEURS: HEVO, (CIRCULAIRE AANBESTEDING, PVE, DUURZAAMHEID, KOSTEN 

EN ONDERHOUD), JVZ INGENIEURS (CONSTRUCTIES), INNAX (INSTALLATIES,) 
DGMR (BOUWFYSICA, WELL), VAN GINKEL VEENENDAAL (GROEN)

•  UITVOERING: AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ HEGEMAN BV (BOUWKUNDIG),  
VAN GINKEL VEENENDAAL BV (INRICHTING BUITENRUIMTEN), HOMIJ (INSTALLATIES, 
ZONNEPANELEN)

• DAKDEKKER: DAKDEKKERSBEDRIJF ADMIRAAL
• STAALCONSTRUCTIE: HOFMAN STAALBOUW
• PREFAB BETON: MOMBARG BETON

SAMENWERKING
Aannemer Hegeman was ook verantwoordelijk voor de 
overall coördinatie van de bouw, die in het relatief korte 
tijdsbestek van krap een jaar uitgevoerd diende te worden. 
Jansen: “Ondanks dat we met drie nevenaannemers waren 
en vele onderaannemers, met ieder zijn eigen belang en 
hoge tijdsdruk, is de samenwerking bijzonder goed verlopen. 
Ook met opdrachtgever Aeres, die veel begrip had voor 
onze opvattingen. Het project was complex genoeg om zeer 
regelmatig overleg te voeren over raakvlakken en planning. 
Het dak, de gevel, het interieur, overal zijn nieuwe materialen 
of bestaande materialen met nieuwe toepassing gebruikt. 
Dat betekent dat je voortdurend bezig bent met ontwikkelen 
en detailleren. Met een extra uitvoerder erbij en alle neuzen 
dezelfde kant op is dit mooi binnen de tijd en binnen budget 
gelukt.” Ook Marco de Jager is erg te spreken over het 
verloop van het hele proces. “De samenwerking was top. 
Van Ginkel zat al voor het voorlopig ontwerp aan tafel en dat 
was vanaf het begin een leuk proces met gedreven mensen. 
Dat ging door de bank genomen zo naadloos over in de 
uitvoering. Ik zou het zo weer doen.” ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

JHet Dak van het  aar 2021

School annex entreegebouw voor de Floriade Expo 2022.  

(Foto: Koninklijke Ginkel Groep, Rob Bakker)

Retentiekratten. (Foto: Koninklijke Ginkel Groep, Rob Bakker)

Trap en vloeren zijn afgewerkt met hergebruikte laadvloeren  

van binnenvaartschepen. (Foto’s: Koninklijke Ginkel Groep)

Zowel een aangenaam verblijfsgebied als een inspirerend leer- en 

experimenteergebied. (Foto: Koninklijke Ginkel Groep, Rob Bakker)



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

Bezoek ons op de
Daken & Zaken beurs!

STAND 172

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!

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

Wij zijn er trots op de enige landelijke aanbieder te zijn die in staat is om onmiddellijk 
na opdracht razendsnel zetwerk op maat te zetten. Wij beschikken namelijk over 21 
industriële zetterijen verspreid door heel Nederland. Daardoor hoeft u nooit meer één of 
meerdere dagen te wachten op uw zetwerk, maar kan het altijd razendsnel ergens in de 
buurt voor u gezet worden! 

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

Razendsnel in heel NL!
Zetwerk op maat, nu vanuit 21 zetterijen!

Waarom zetwerk van Aabo Trading?

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

Zetwerk op 
maat nodig?
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Een ernstig incident op een gewone werkdag onderstreept het belang  

van BHV. Voor de dakenbranche wordt deze cursus verzorgd door TECTUM. 

Dakdekker Kenneth Wong Lie Son was toevallig ter plaatse toen filiaal 

manager Angelo Taribuka een epileptische aanval kreeg. Doordat hij wist  

wat hij moest doen, kon Kenneth erger voorkomen.

BHV is letterlijk  
van levensbelang

LEVENSREDDENDE HANDELINGEN DOOR BHV-CURSUS

dat hij zich niet goed voelde, zakte hij in elkaar. Zijn hele 
lichaam trok samen en hij begon te stuiptrekken: hij had een 
epileptische aanval.”

Kenneth kwam direct in actie. “Ik ging direct in survival modus”, 
vertelt hij. Hij legde Angelo in de stabiele zijligging, contro
leerde of Angelo nog pols had en of hij nog ademde.  
In zijn beleving ademde Angelo niet meer, dus hij begon 
direct met reanimeren. Zowel zijn collega als hijzelf hadden  
het alarmnummer gebeld. “Ik had de ambulance ook  
gebeld om ondersteuning te krijgen. Natuurlijk stond ik onder 
grote stress, maar ik had automatisch alle juiste handelingen  
gevolgd: hartslag en ademhaling controleren, stabiele zijlig 
ging, reanimatie. Ik wilde net met de mondopmondbeade
ming beginnen, toen Angelo weer wat terug kwam: hij begon 
te ademen, te gorgelen eigenlijk, en te schuimbekken. Hij had  
op zijn tong gebeten, waardoor er ook veel bloed uit zijn 
mond kwam. Dat maakte het er allemaal, zacht gezegd, 
niet overzichtelijker op. Gelukkig was de ambulance relatief 
snel ter plaatse, binnen zeven à acht minuten. Toen nam het 
ambulancepersoneel de handelingen over.”

Je moet er niet aan denken wat er gebeurd zou zijn als de 
mannen van Lijbers Dakwerken op dat moment niet ter 
plaatse waren geweest. Angelo’s collega Luuk was vlak voor
dat de ambulance kwam op het filiaal. Er kan gerust gesteld 
worden dat de handelingen van Kenneth levensreddend zijn 
geweest. “Zo zie ik het niet helemaal hoor”, zegt hij. “Ik heb 
de handelingen geleerd tijdens mijn BHVcursus bij TECTUM 
en die heb ik automatisch uitgevoerd. Elke twee jaar volg 
ik een opfriscursus en daardoor kon ik terugvallen op een 

zekere routine. Maar het is iets heel anders om een mens te 
reanimeren, dan de pop waar je op oefent. Het is een heel 
ander gevoel, een compleet andere ervaring. Ik ben die dag 
nog wel gaan werken, maar heb ook tijd nodig gehad om 
de gebeurtenissen te verwerken. Ik heb er de dagen erna 
veel aan gedacht.”

Het belang van een BHVcursus kan volgens Kenneth dan 
ook niet worden overschat. “Eigenlijk zou iedereen die op  
het dak aanwezig is een basis moeten hebben op het  
gebied van BHV. Het kan iedereen, op elk moment, overkomen. 
Dat laat deze gebeurtenis wel zien. Zeker op het dak is het 
van belang dat iemand eerste hulp kan verlenen als er  
iets gebeurt, want voordat het ambulancepersoneel boven 
is, of het slachtoffer beneden, is er vaak behoorlijk wat tijd 
voorbij. Dit incident onderstreept het belang van BHV heel 
duidelijk.”

Angelo is inmiddels weer thuis, maar nog niet aan het  
werk. Voor hem is het bovendien een hard gelag dat hij  
vooralsnog geen motor meer mag rijden. Op termijn mag  
hij dat weer wel, maar zijn rijbewijs is tijdelijk ingenomen. 
Inmiddels gaat het wel weer beter met hem en wil hij zo snel 
mogelijk weer aan het werk. Kenneth vertelt desgevraagd 
dat hij Angelo telefonisch heeft gesproken. “Hij bedankte me,  
maar dat hoeft natuurlijk niet: ik zou voor ieder ander het
zelfde hebben gedaan. Maar we hebben het er nog wel 
eens over als hij weer aan het werk is, dat komt goed.”

Roy Burks van Zinkunie wil graag namens het hele team  
zijn dankbaarheid uitdrukken. Aan Kenneth, maar ook aan 
Eric Lijbers van Lijbers Dakwerken, voor het feit dat hij de 
investering heeft gedaan en zijn medewerkers de BHVcursus 
heeft laten volgen. ■

Edwin Fagel

Het was het begin van een normale werkdag, toen collega's 
Kenneth Wong Lie Son en Mike Kanters van Lijbers Dakwerken 
’s ochtends vroeg binnenstapten bij het filiaal van Zinkunie 
in Apeldoorn. Ze kwamen de bestellingen voor die dag 
afhalen, maar filiaalmanager Angelo Taribuka gedroeg zich 
vreemd. “We kennen elkaar al jaren, dus het valt wel op als 
iemand zich anders gedraagt dan anders”, vertelt Kenneth. 
“Hij keek een beetje afwezig naar het plafond en van links 
naar rechts, dus ik vroeg hem of hij zich wel goed voelde.  
Hij zei in eerste instantie van wel, dus iedereen ging door met 
laden van de bus. Toen ging hij naar zijn kantoor, wat ook 
al ongebruikelijk was. Ik ging opnieuw naar hem toe om te 
vragen of het wel ging. Op het moment dat hij antwoordde 

Angelo’s collega Luuk overhandigde Eric Lijbers een zinkwerkers gereedschapkoffer om Kenneth te bedanken  

voor zijn adequate actie.

Kenneth Wong Lie Son van Lijbers Dakwerken.

“ Er kan gerust gesteld worden  
dat de handelingen van  
Kenneth levensreddend  
zijn geweest”
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Op 28 september organiseerde  

TotaalDakConcept in samenwerking  

met Eisma Bouwmedia het webinar  

‘Waar is een dak eigenlijk goed voor?’. 

Sprekers waren vestigingsmanager  

AlbertJan Kerssen van idVerde  

Advies en adjunctdirecteur  

André van den Engel van branche 

vereniging VEBIDAK. Koen Wieriks van Eisma Bouwmedia trad op als  

gespreksleider. Zwaartepunt was de gedachte dat er een belonings 

systeem moet komen voor bedrijven die hun daken verduurzamen.
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WEBINAR ‘WAAR IS HET DAK EIGENLIJK GOED VOOR?’

In de uitzending over multifunctionele daken lag de focus op 
groendaken. Een groendak vraagt de nodige investeringen. 
Kerssen: “Alle functies op een multifunctioneel dak stellen 
eisen aan de onderliggende dakconstructie. De dakbedek
king en het gebouw onder het groen moeten goed zijn. Is dat  
niet zo, dan heb je kans op lekkages met gevolgschade.  
Dit vraagt dus de nodige investeringen. Ik spreek nadrukkelijk  
van investeringen en niet van kosten, want je verdient het 
altijd terug. Ergens kun je bedrijven aanspreken op hun ver 
antwoordelijkheid ten aanzien van de maatschappij; dat 
een bedrijf verantwoordelijk is voor de verduurzaming en het 
effect van het gebouw op de omgeving. Als dakenbranche 
zijn we er druk mee bezig om dit soort onderwerpen (dus: de 
beleidsmatige kant van dit thema) aan te kaarten. Eén van 
onze platformen daarvoor is het Nationaal Daken Plan.” 

Want alleen de stokbenadering werkt niet, vindt Kerssen.  
“Belonen kan juist zeer zinvol zijn.” Zeker omdat groendaken  
in het kader van klimaatverandering noodzakelijk zijn. 
Daken met levende beplanting houden water vast, brengen 
verkoeling in de omgeving, kunnen luchtzuiverend werken in 
steden, brengen biodiversiteit, absorberen geluid en kunnen 
onder bepaalde omstandigheden zelfs een energiebespa
rende functie hebben.

NOODZAAK GROENDAKEN
Tijdens het webinar werd voortdurend gepeild hoe de kijkers 
dachten over de besproken onderwerpen. Uit één van die 
peilingen bleek dat een ruime meerderheid van de kijkers de  

noodzaak van groendaken inziet. Zeker omdat groendaken  
in het kader van klimaatverandering noodzakelijk zijn. 
André van den Engel van VEBIDAK: “Als je denkt aan moge
lijkheden van waterbuffering, dan horen groendaken zeker 
in het rijtje van oplossingen thuis. Daarnaast kun je denken 
aan een stuk koeling van de onderliggende gebouwen.”  
Ook Van den Engel benadrukte echter de noodzaak van 
een juiste techniek: kan de onderliggende dakconstructie 
het extra gewicht aan? Wordt het groendak op de juiste 
manier geplaatst? Is voorzien in correct onderhoud?  

De dakbedekking en het gebouw onder het groen moeten 
kortom goed zijn. Is dat niet zo, dan heb je kans op lekkages 
met gevolgschade. Voorkomen moet worden dat het groen
dak in een later stadium problemen geeft, want dan wordt 
het een dure grap.” In vogelvlucht besprak Van den Engel 
de regelgeving en techniek om te komen tot een kwalitatief 
hoogwaardig groendak. Tenslotte werd nog ingegaan op  
de beschikbare subsidies voor dit type daken. 

Met deze onderstreping van de noodzaak van kwalitatieve 
groendaken, en het belang van een beloning daarvoor, 
houdt de toepassing van groendaken in de markt wind in de 
zeilen. Roofs houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen. ■

‘ Beloon verduurzaming daken!
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Van links naar rechts: Albert-Jan Kerssen  

(idVerde Advies), Koen Wieriks  

(Eisma Bouwmedia) en  

André van den Engel (VEBIDAK). 

CURSUSKALENDER 
NOVEMBER – DECEMBER - JANUARI 2021

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.

November

02.11 Cursus Onderhoudsinspecteur Platte Daken 4 dagen

04.11 Bouwkundige montage van zonne-energiesystemen (Deventer) 2 dagen

10.11 Onderhoud en beheer pannendaken Vol!

11.11 Ontwerp van Zonnestroomsystemen 3 dagen 

12.11 Dakcursus Platte Daken Vol!

22.11 PV-installaties aansluiten op de meterkast Deventer 1 dag

25.11  Bouwkundige montage van zonne-energiesystemen 2 dagen

29.11 Installeren van zonnestroomsystemen + meterkast 3 dagen

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

14.01 Scope-12 opleiding 4 dagen

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
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Onbegrijpelijke regels of regels waarvan het nut niet  

duidelijk is zullen niet opgevolgd worden. Begrijpelijk!  

Dat soort regels moet je dus niet willen hebben. Niet in  

de samenleving, niet in het bedrijf, niet op de bouw 

plaats. Ook moeten regels voor gelijke situaties gelijk zijn.  

Dat vergroot het draagvlak en het opvolgen van de regels.  

Met dit in het hoofd kunnen vermoedelijk een groot aantal regels  

worden geschrapt of gestroomlijnd, zonder dat dit dramatische conse

quenties heeft. Mijn suggestie is om dit eens in het eigen bedrijf te bekijken. 

Onbegrijpelijk

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Toch wordt er wel met de regel gesmokkeld. Is dat omdat er bij 
het niet opvolgen van de regel wel eens een oogje wordt dicht
geknepen? Het onveilig werken wordt inderdaad in de praktijk wel 
eens door de vingers gezien. Voor de mensen op de werkvloer is  
het daarmee onduidelijk wanneer de regel wel of niet moet worden 
gevolgd. Blijkbaar mag er soms van de regel worden afgeweken. 
Bijvoorbeeld als het werk ogenschijnlijk sneller kan of de klus niet 
zo lang duurt (‘het is maar even’). Het is dan begrijpelijk dat er 
onduidelijkheid is wanneer de regel moet worden gevolgd. 

Ook voor mij wordt het onbegrijpelijk en lastig uit te leggen als de  
wetgever de regels in verschillende situaties niet op elkaar afstemt. 
Dat je niet in alle gevallen mag werken vanuit een werkbak vinden 
velen begrijpelijk. Werken vanuit een werkbak hoeft vaak ook niet. 
Er zijn immers bijna altijd veiligere werkplekken te maken.  
Onbegrijpelijk dat je dan blijkbaar wel in een bak, hangend aan  
een kraan mag trouwen, dineren en feesten. Op zich is dit onvoor
stelbaar vreemd omdat er bij dit (onnodige) entertainment op 
hoogte een kok en andere werknemers mee omhoog gaan.  
Deze vallen mijns inziens gewoon onder de Arbeidsomstandig
hedenwet. Naar mijn idee is er geen dwingende noodzaak om 
deze ‘werkzaamheden’ op hoogte uit te voeren. Er zijn immers op 
het maaiveld voldoende en heel mooie gelegenheden om te 
feesten, te eten en te trouwen. Een ontheffing of een RI&E kan dus 
geen onderbouwing leveren van deze activiteiten op hoogte.  
Het is dan ook onbegrijpelijk dat horecawerkzaamheden hangend 
in een bak aan een kraan zijn toegestaan. 
De discussie over het werken vanuit een werkbak is voorbij als we 
tijdens het slopen van asbest daken of schoorstenen een kok en 
biertap meenemen in de werkbak. ■

Het invoeren van nuttige regels kost ook meer tijd dan tevoren 
bedacht. Denk aan de richtlijn 92/57. Deze richtlijn is in 1992  
opgezet en roept nog steeds vragen en weerstand op. Zelfs men
sen werkzaam in het arboveld geven er soms blijk van het doel 
van de richtlijn (nog) niet te begrijpen. Een eenvoudig voorbeeld 
is de autogordel. Deze veiligheidsvoorziening zit in elke auto en 
wordt overal op dezelfde manier gedragen. Deze klikken we,  
ook overal op dezelfde manier, zonder erover na te denken vast. 
We begrijpen ook waarom deze regel is ingevoerd. Het profijt van 
de regel is ook groter dan het nadeel dat we ondervinden. 

De autogordel is geïntroduceerd door Ford in 1956. Het heeft 
nog tot juni 1975 geduurd voordat het dragen van een gordel in 
 Nederland verplicht werd. In het begin was er weerstand. Zo was 
de gedachte dat je een gordel je belemmert bij het snel verlaten  
van een auto. Dit tegenargument is op basis van rationele argu
menten langzaam verdwenen. Er is, naar ik me kan herinneren, 
ook consequent aandacht geschonken aan de voordelen van 
het dragen. De discussie is verstomd en de regel wordt door  
het merendeel van de inzittenden gevolgd. Er zijn wel wat jaren 
overheen gegaan. De voorwaarden van deze regel zijn helder,  
er valt niet over te onderhandelen.

Bedrijfsregels binnen een bedrijf werken niet anders. Denk aan  
het werken op hoogte achter een leuning. Een regel die zo oud  
is als het oude testament. De middelen zijn niet nieuw en voor
handen. Ongetwijfeld wordt de regel ‘veilig werken op hoogte’  
in alle bedrijven beleden. Iedereen is het erover eens dat werken 
op hoogte niet zonder gevaar is. Een valongeval loopt bijna  
nooit goed af. Het letsel is vaak ernstig tot zeer ernstig, mogelijk 
zelfs blijvend. De regel mag dus begrijpelijk worden genoemd  
en niet onbekend. 

Adri F
rijt

er
s

Roofs 

CHAPEAUVEILIG EN GEZOND WERKEN

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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CHAPEAU

En het was weer ouderwets mensen ontmoeten, boksjes  
geven en – hier en daar wat schuchter – handen schudden.  
De hal was goed gevuld met ruim 250 standhouders,  
waarbij een deel was ingeruimd voor honderd deelnemers 
aan de parallel georganiseerde Duurzaam Verwarmdbeurs. 
Die standhouders hebben in drie dagen ruim tienduizend 
bezoekers voorbij zien trekken, en mogelijk meer. Die konden 
met eigen ogen ervaren dat het weer mogelijk is: een veilige, 
grootschalige, zakelijke ontmoeting zonder zorgen. Voor wie 
nog enigszins last had van virusangst – de anderhalvemeter
samenleving is voor velen toch tweede natuur geworden – 
waren de twijfels na een coronacheck aan de poort en het 
betreden van de beurshal al snel verdwenen. 

BEST INNOVATION AWARDS
De opzet van Solar Solutions International was ruim en de 
sfeer uitstekend. Tegelijkertijd was er veel te zien en blijkt 
dat er in tweeënhalf jaar veel nieuws onder de zon is in de 
zich razendsnel ontwikkelende zonneenergiebranche: van 
nieuwe montagesystemen tot zonnepanelen, thuisbatterijen 
en homeenergymanagementsystemen. Op de tweede dag 
werden de Best Innovation Awards van Solar Solutions  
International 2021 toegekend. Winnaar was VDH Solar met 
hun vernieuwende kasdekpaneel, een slim en sterk PVpaneel 

dat in de meeste kassen toepasbaar is. Op de tweede plek 
eindigde GPC Europe met hun GPControl, waarmee surplus 
zonneenergie in een boiler wordt opgeslagen. De derde plek 
is behaald door Aerocompact, met hun montagesysteem 
voor zonnepanelen op sandwichdaken.

De volgende editie staat gepland op 15, 16 en 17 maart 2022, 
ook weer in Expo Haarlemmermeer. ■

Beurs toont dat  
het weer kan

SOLAR SOLUTIONS INTERNATIONAL GESLAAGD
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Vier keer is scheepsrecht, moesten de organisatoren van Solar Solutions  

International hebben gedacht. De laatste editie vond alweer tweeënhalf jaar 

geleden plaats en sindsdien was het evenement drie keer uitgesteld.  

Op 28 september was het echter weer zover. De belangrijkste spelers in de 

Nederlandse zonneenergiesector, uit eigen land en daarbuiten, ontmoetten 

elkaar in de Expo Haarlemmermeer. 

De winnaar van Best Innovation Awards van Solar Solutions International 2021: 

VDH Solar

info@dakned.nl
www.dakned.nl

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

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

Dakned • Rotterdam
Kiotoweg 407
3047 BG Rotterdam
010 2687014

BIJ DAKNED KRIJG JE DE RUIMTE OM JE TE ONTWIKKELEN.

Binnen onze groep hebben we meer dan 100 jaar ervaring in dit mooie vak en die kennis houden we niet 
voor onszelf. Wij  staan elke dag met ons hele team klaar voor onze relaties. Iedere dag is anders en vol 
uitdagingen, maar iedere dag opnieuw delen we onze kennis, kunde en kwaliteit, in welke vorm dan ook. 
Bij  ons ben je verzekerd van persoonlij ke en professionele ontwikkeling en sta je altij d in contact met 
onze relaties. We staan nooit stil en iedereen krij gt bij  ons de ruimte om altij d te blij ven groeien. 
Benieuwd wat we voor elkaar kunnen betekenen? We horen graag van je.  

BLIJVEN GROEIEN IN 
ONZE MOOIE BRANCHE 
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Veel dakprojecten krijgen wel een subsidiebeschikking voor het opwekken van  

zonneenergie, maar worden alsnog niet gerealiseerd. Belangrijkste redenen 

voor de annulering zijn een slecht dak en een zwakke businesscase. Dit blijkt uit  

de Monitor ZonPV 2021 van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), 

die de uitvoeringsorganisatie eind september 2021 publiceerde. 

Dakconstructie belangrijkste oorzaak

Veel zonneenergieprojecten  
met subsidie gaan niet door

ZONNE-ENERGIE OP DAKEN

ontvingen ondernemers vanuit deze regeling voor ruim 2 miljard 
aan subsidiebeschikkingen, waarbij dakopstellingen vooral in  
de laatste ronde van de SDE++ dominant waren. Dit gaat dan om 
grootschalige projecten op daken, die een vermogen hebben 
van meer dan 15 kWp. Dit zijn ongeveer 50 zonnepanelen. 

VOORAL BIJ DAKPROJECTEN
Het aantal zonneenergieprojecten dat bedrijven uiteindelijk niet 
uitvoeren is de afgelopen twee jaar sterk gestegen. Hiervoor trekt 
RVO de subsidiebeschikking dan in. Dit komt vooral voor bij zon 
op dakprojecten (98%) en niet of nauwelijks bij zonneweides. 

Denk bij zon op dakprojecten dus aan het plaatsen van 
zonnepanelen op het dak van een bedrijf. In 2020 werden 
3274 beschikkingen voor de realisatie van dakprojecten 
ingetrokken. Deze projecten zouden gezamenlijk 1.255 
MWp aan vermogen hebben (gelijk aan 4 miljoen zon
nepanelen) en ongeveer 1 TWh duurzame zonneenergie 
per jaar produceren. 

ENQUÊTE
Uit een enquête van RVO onder aanvragers van subsidie 
(222 respondenten) bleek dat de meest (74) voorkomende  

reden om te stoppen met een project was dat de dakcon
structie uiteindelijk toch niet geschikt was. Daarna volgt 
een zwakke businesscase (70). Dit heeft vaak te maken 
met ook andere oorzaken, zoals noodzakelijke vervanging 
van de dakbedekking of verzwaring van de netaansluiting. 
De kortere realisatietermijn voor zonneenergieprojecten op 
daken in de SDE(++) maakt het tot slot extra moeilijk om 
deze knelpunten binnen de realisatietermijn van de rege
ling op te lossen. Daarom is in de komende SDE(++)ronde 
de realisatietermijn voor gebouwgebonden projecten 
kleiner dan 1MWp verlengd van 1,5 jaar naar 2 jaar.

DAKCONSTRUCTIE 
Van de 73 gevallen waar de dakconstructie reden was,  
betrof het 48 gevallen waarin de dakconstructie niet sterk 
genoeg bleek om het extra gewicht van zonnepanelen te  
kunnen dragen. Versterking was soms mogelijk, maar bete
kende vaak dat de businesscase niet meer rondkwam. 
Daarnaast kwam het voor dat de dakbedekking eerst  
moest worden vervangen. In 7 gevallen was de brandveilig
heid van het dak onvoldoende, waardoor het project niet 
door kon gaan. 

VERZEKERBAARHEID 
Verzekerbaarheid neemt vanaf 2019 toe als oorzaak voor 
het niet doorgaan van projecten. In de jaren daarvoor werd 
het niet vaak als issue genoemd. Vrijval door verzekeringen 
kan komen doordat de verzekeraar van het onderliggende 
gebouw PV op het dak weigerde of doordat de premie voor 
het gebouw dusdanig verhoogd werd dat het project niet 
meer rendabel was. Naast een hoge premie is ook de onze
kerheid van de toekomstige premie een issue, aangezien de 
premie voor een jaar vastligt. De brandveiligheid is hierbij in 
bijna alle gevallen de achterliggende oorzaak. Het gaat hier 
vooral over de verzekering van het gebouw. 

VERWACHTING OORZAKEN KOMENDE JAREN
Veel respondenten geven aan dat zij weinig of geen verschil
len verwachten in de belangrijkste oorzaken voor vrijval in 
20212023. De businesscase, de verzekerbaarheid en de 
netcapaciteit worden als belangrijke oorzaken verwacht. 
Dakconstructie zal een belangrijke oorzaak blijven, maar tege 
lijkertijd wordt een afname verwacht, niet omdat er meer 
geschikte daken gevonden zullen worden, maar omdat 
men leereffect verwacht: betere inschatting van kosten voor 
dakconstructieaanpassingen en betere inschatting van 
geschiktheid van daken. 

Respondenten gaven aan dat ze verwachten dat de 
business case steeds verder onder druk komt te staan.  
Dit komt deels door wijzigingen in de SDEsubsidie en deels 
doordat de businesscase gelinkt is aan andere oorzaken 
van vrijval, die toenemen (verzekeringen/niet of minder  
kunnen terug leveren aan net). 

Op het gebied van verzekeringen geven respondenten aan 
dat ondanks dat er voldaan moet worden aan keurings
standaard het regelmatig voorkomt dat er aanvullende 
eisen worden gesteld en dat de verzekeringsbranche niet 
eenduidig is in wat er nodig is (ook binnen dezelfde verzeke
raar kan dit verschillen). Ten slotte wordt aangegeven dat  
dit probleem bij internationale verzekeraars groter is dan  
bij nationale verzekeraars. 

De Monitor ZonPV 2021 is te downloaden via  
www.rijksoverheid.nl/documenten. ■

In 2020 bedroeg het totale vermogen van het aantal projecten 
dat wel een subsidiebeschikking had, maar nog niet gerealiseerd 
was, ongeveer 10 GWp. Daarvan is ongeveer 2,4 GWp gereali
seerd en 1,2 GWp niet. Deze 1,2 GWp komt overeen met ongeveer 
4 miljoen zonnepanelen.

VEEL SUBSIDIE NAAR ZONNE-ENERGIE
Projecten met zonneenergie krijgen de laatste jaren in verhouding 
veel subsidie. Qua vermogen gaat het in een voorlopig resultaat  
van de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en 
Klimaattransitie (SDE++) 2020 om 3,5 GWp. Dit jaar en vorig jaar 
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Nog maar een keer, omdat het  
nodig blijft: veiligheid
In deze rubriek geeft Theo Wiekeraad zijn mening over de dakenbranche  

en aanverwante onderwerpen.

Na opdracht zal er een standaard werk en veiligheidsplan 
zijn gemaakt, waarbij alle onveilige werkzaamheden en 
situaties zijn benoemd en op papier voor de uitvoerder zijn 
opgelost. Het gaat om dat laatste: op papier. We weten hoe 
geduldig papier is en hoe ongeduldig de uitvoering reageert 
op “even wachten, we moeten nog...”. Op zo’n moment zou 
je van de huidige “Ja, maar”generatie verwachten dat ze na 
jaren omdenken naar veilig werken, opleidingen en vervolg
cursussen volgen, instructies aanvang werk, toolbox mee
tings op locatie en audits zouden zeggen “Ja, maar eerst 
alles in orde maken voor we gaan beginnen.” 

Maar nee, deze “Ja maar”ders lijken meer te zijn van  
“Ja, maar niet zeiken, dat lukt ons zo ook wel hoor. Zonder 
die hekken gaat het makkelijker en sneller, want die dingen 
staan altijd in de weg.” Dus ondanks alle inspanningen van 
de voorgaande generaties en de druk van profileren en  
certificeren, worden de risico’s van veilig werken op hoogte 
nog steeds zwaar onderschat. De dakaannemer in kwestie 
moet zich in elk geval schamen dat die het toestaat  
zijn mensen zo te laten werken. De dakdekkers in kwestie 
mogen zich afvragen waarom ze zo dom met hun eigen  
gezondheid omgaan. 

 Theo Wiekeraad

Soms vraag ik mij oprecht af of het schrijven over veilig werken 
nog wel van deze tijd is. Zijn de mensen die het betreft er 
nog wel in geïnteresseerd? Zeggen ze bij de zoveelste  
waarschuwing of het zoveelste artikel ‘dat weet ik nu wel’. 
Denken ze ‘ja maar, dat is niets voor ons. Wij hebben het 
goed geregeld’. Of nog fijner: ‘doei, dat gezeik over veilig 
werken hoeft voor mij niet.’ En toch wil ik het er nog een keer 
over hebben. Omdat het dakwerk mij aan het hart gaat en 
omdat het nodig blijkt. En wel hierom.

Tot mijn verbazing reed ik pas langs een renovatieklus en zag 
dat de grindzuiger ’s ochtends vroeg zonder één centimeter 
dakrandbeveiliging was begonnen. Waarschijnlijk de minst 
slimme, maar wel de sterkste van een duo was via een – te 
korte – ladder het dak opgegaan. Inmiddels stond hij, goed 
zichtbaar voor de voorbijgangers, stijf langs de rand met het 
handje een zware zuigslang op te trekken. Uiteraard, zou ik 
bijna zeggen, deed hij zijn werk ongezekerd, zonder harnas 
aan. Toen ik wat later terugkwam stond de hele ploeg op 
derde etage niveau het dak van maximaal vierenhalve meter 
breed leeg te zuigen en schoon te maken. Na een paar uur 
gingen de mannen weg, het werk was mooi weer onveilig 
geklaard. 

Nog voor de middag kon ik zien dat ook de dakdekkers waren 
begonnen. De bewoners van het blok hadden duidelijk hun 
best gedaan om een gerespecteerd bedrijf voor hun klus te 
zoeken, want het betrof een erkend Dakmerklid. Je vraagt je 
af waarom die er vanochtend niet voor aanvang van het  
grindzuigen waren om dakrandbeveiliging te plaatsen.  
Dan hadden de grindzuigers veilig kunnen werken en ook hun  
slang met de ladderlift omhoog kunnen draaien. De dakaan
nemer zelf had een bepekte hoeveelheid hekwerk opgesteld. 
Alleen de helft van de voorzijde en één kop stond in de 
hekken. Een soort windowdressing die vanaf de straat moet 
laten zien dat men goed bezig is. Natuurlijk was ook hun  
ladder te kort; en omdat er een klimsteiger ontbrak, klom men 
via de ladderlift naar het dak om vrolijk te dakdekken. Ook in  
de dagen hierop volgend werd er géén klimsteiger geplaatst.  
Uiteindelijk werd de te korte ladder wel gebruikt, op tien meter 
van het eerste veiligheidshek en vastgezet met tie wraps aan 
een tuinhekje. Omdat de hoogste sport niet eens het dak 
haalde, kroop men op de buik het dak op en af. 

Dit werk is op voorhand opgenomen, de situatie bekeken,  
de voorzieningen bepaald en op basis daarvan afgeprijsd. 

THEO TALKS

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

Kies voor een langdurige superieure prestatie,  
kies Firestone RESISTA.

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

FIRESTONE RESISTA PIR ISOLATIE
PLAT DAK

VERDEELD DOOR : WWW.MAWIPEX.NL

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



WECAL heeft met de WECAL ACADEMY een kenniscentrum dat al enige tijd  

inspeelt op de dagelijkse problematiek en toekomstige ontwikkelingen en  

regelgeving op het gebied van dak en isolatietechniek. Inmiddels is dit  

succesvolle concept onderwerp van gesprek met de producenten waar  

WECAL nauw mee samenwerkt. Niet voor niets heeft WECAL recent de  

presti gieuze Customer of the Year Award ontvangen van Polyglass®, al meer 

dan 50 jaar een van ‘s werelds grootste producenten op het gebied van  

bitumineuze en kunststof dakbedekkingen. 

Om tafel met WECAL

De beurs Daken en Zaken is het eerste fysieke uithangbord om 
relaties te kunnen informeren over actuele trends. Gekozen is  
dan ook voor het centraal stellen van PVzonnedaken met de  
bijbehorende Menukaart aan keuzeopties. Een Menukaart 
die samengesteld is op basis van testresultaten van door 
KIWA/BDA doorgevoerde testen op dakopbouwen met  
PVmodules. De organisatie van WECAL is ook uitgebreid 
en zal nog verder door ontwikkelen om de groei te kunnen 
ondersteunen. Niet alleen op het gebied van daken want 
WECAL zet met de nieuwe website ook haar mogelijkheden  
als productiebedrijf van maatwerkoplossingen op het gebied 
van zagen, frezen, verlijmen, schilderwerk en sealen, nadrukke
lijk in de picture.

VAN KENNISCENTRUM TERUG NAAR WEBSITE
Eind 2019 is WECAL gestart met de opzet van een geheel 
nieuwe website waarop de activiteiten van WECAL op het 
gebied van dak en isolatietechniek maar ook haar activi
teiten als productiebedrijf beter en duidelijker voorgesteld 
kunnen worden. Dit alles met als uitgangspunt het product
gamma van WECAL onder een breder publiek in de markt 
bekend(er) te maken. Ontwikkelingen in de markt hebben 
ervoor gezorgd dat er steeds aanspraak is gemaakt op actu
ele en parate kennis, waarbij ook rekening is gehouden met 
meer complexe vraagstellingen vanuit de markt en de soms 
beperkte beschikbaarheid van producten.  

Het creëren van gelijkwaardige oplossingen als maatwerk  
rekening  houdend met de aangepaste eisen in Rc waarde 
per 1 januari jl.  en de introductie van innovatieve producten 
als brandwerende isolatieplaten uit het BATIBOARD gamma, 
zorgen voor een continu proces van veranderingen. 

De markt lijkt inmiddels in een wat rustiger vaarwater geko
men, relaties met toeleveranciers en producenten zijn  
inmiddels weer stabiel en daar waar producenten en toe
leveranciers in 2021 zijn afgehaakt, zijn deze door WECAL 
vervangen met een duidelijk toekomstgerichte visie.  
Uiteraard moet de kennis op enig moment wel ingepast  
worden in de nieuwe website. Toen eenmaal bekend werd 
dat de Beurs DAKEN & ZAKEN door zou gaan, is de datum 
ervan als richtpunt genomen voor de introductie van de 
nieuwe website, met de meest actuele stand van zaken.

Om het in de basis ‘simpel’ te houden is voor de doelgroep bij 
het inrichten van de website gekozen voor een 6tal thema’s 
binnen het onderdeel Assortiment, te weten: 
• Dakbedekking
• Dakisolatie
• Dampremmende lagen
• Bevestigingsmiddelen
• Daktoebehoren
• Isolatie voor OEM toepassingen 

Aangezien WECAL ook over productielijnen beschikt waarop 
o.a. met isolatiemateriaal customer maatwerk geleverd kan 
worden (vormstukken, vulling, zaagwerk, sealwerk etc.) en 
combinaties met andere materialen (verlijmd), is besloten 
een apart onderdeel Productie toe te voegen waarin de 
diverse productiemogelijkheden zijn verwoord.

Het onderdeel Dakisolatie is verder geheel aangepast aan 
de typering van daken als verwoord in de Vakrichtlijn 2018 
met Warme daken, Omgekeerde Daken, Hybride Daken, 
Lichte Gebruiksdaken en Zware Gebruiksdaken. Hiermee 
kiest WECAL voor systeemverkoop met op elkaar afgestemde 
producten voor specifieke projecten, ingegeven door vragen 
uit de markt. En het moet gezegd, de vragen uit de markt 
worden ook steeds complexer, de markt weet kennelijk WECAL 
als kennispartner te vinden en te waarderen. Daarnaast  
worden projecten in uitvoering door WECAL bezocht om  

zo direct een feedback te krijgen van kennis uit de praktijk  
en daar waar nodig zijn in de systemen aanpassingen  
gedaan om de prestaties van de systemen te verbeteren  
en/of te vergroten.

VAN KENNISCENTRUM NAAR ACADEMY 
Omdat het opbouwen van de met kennis gevulde database  
feitelijk een continu proces is, is er ook geregeld vraag naar  
overdracht van kennis via de WECAL ACADEMY. In de COVID
periode zijn diverse digitale sessies gehouden waarbij thema’s  
als brand en PV, beschikbaarheid isolatiematerialen,  
introductie brandwerende isolatie en verwerking van  
dakbedekkingsmaterialen zijn geactualiseerd.  
Die kennis is ondergebracht in diverse  
presentaties en een nieuwe bedrijfs 
film maakt duidelijk op welke  
vlakken men van WECAL de  
expertise mag verwachten.

De spectaculaire groei van  
WECAL in met name de  
verkoop van kunststof dak 
bedekkingssystemen en de  
wijze waarop deze projecten  
qua advies en inspecties worden  
ondersteund, hebben ertoe geleid  
dat WECAL bij een recent bezoek aan  
producent Polyglass® de Customer of the year Award 
uitgereikt heeft gekregen. Niet alleen een blijk van waardering, 
maar ook een full commitment Partnership waarbij gelijk een 
belangrijke stap naar de toekomst kan worden gezet.  
Polyglass® ziet in WECAL de ideale partner om nieuwe ont
wikkelingen, door kennis gedragen, op een verantwoorde 
manier in de markt te zetten en te promoten.

Op de Beurs DAKEN & ZAKEN wordt de WECAL ACADEMY 
 opnieuw onder de aandacht gebracht. Met de relatief  
rustigere winterperiode in het vooruitzicht kan de overdracht 
van kennis dan ook structureel vorm krijgen.

Erik de Waard, Technisch Development & Support Specialist 
van WECAL

In een vorig artikel van Roofs is uiteengezet wat de WECAL 
ACADEMY kan betekenen als kenniscentrum. De situatie met 
COVID heeft weliswaar fysieke kennisoverdracht middels  
trainingen niet toegelaten, achter de schermen is druk gewerkt 
aan het uitwerken van parate kennis in tools die de keuzes  
voor opdrachtgevers eenvoudiger kunnen maken.  
De website is zo goed als klaar, waarbij ook de meest recen
te aanpassingen in het productgamma zijn meegenomen. 
In aansluiting op de website zijn ook speciale ‘Menukaarten’ 
ontwikkeld, waarvan de menukaart voor daken met PV 
systemen centraal staat op de Beurs DAKEN & ZAKEN in  
november. Roofs heeft dit jaar de mogelijkheid geboden om  
een deel van de actuele kennis te verstrekken aan de markt 
en ook dit is bij de diverse producenten en toeleveranciers 
niet onopgemerkt gebleven. De inzet van WECAL om in 
 pasklare oplossingen te adviseren en te kunnen voorzien, 
wordt blijkens de groei van WECAL door de markt alom 
gewaardeerd. In dit artikel wordt specifiek ingegaan op het 
proces van de evolutie van kennis naar website en omge
keerd zoals zich dat in 2021 heeft afgespeeld. 

Zoals eerder genoemd is de focus bij de gewijzigde huisstijl 
van WECAL op dak en isolatietechniek komen te liggen. 
Deze huisstijl wordt inmiddels ook breed ondersteund op  
social media met de promotie van producten en systemen in  
de praktijk. Via o.a. drone opnamen en posts van projecten 
is de naamsbekendheid van WECAL in de markt zelf vergroot 
waardoor het verspreiden van kennis nog beter kan worden  
gerealiseerd. Eind 2019 en begin 2020 is via interne trainingen  
al de benodigde basiskennis vergroot om nog beter in te  
kunnen spelen op vragen vanuit de markt. De nieuwe website 
ondersteunt de kennisoverdracht in een overzichtelijk format. 

KE
NNISCENTRUM

DAK-& ISOLATIETECHNIE
K

Screenshot nieuwe website

Overhandiging Customer of the year Award aan Henk van Schaik (l) 

door Pierluigi Ciferni (r)



heden. Als totaalleverancier heeft WECAL ook op het gebied van 
logistiek een belangrijke functie: de opleidingen leiden ertoe dat 
de juiste producten van de orderbon ook daadwerkelijk in de 
vrachtwagen en op de bouw aankomen. Maar ook als er nieuwe 
(en dus nog onbekende) producten binnenkomen, wordt dit 
door de afdeling Logistiek onderkend en worden de producten 
apart gehouden voor verdere beoordeling. 

MENUKAART WECAL
Een laatste stap in het reduceren van systeemfouten is het op
stellen van een Menukaart waarmee op eenvoudige wijze een 
juiste dakopbouw voor een project kan worden voorgesteld.  
Van dampremmende laag tot afwerking van het dakbedekkings
systeem. Zoals gezegd wordt op de Beurs DAKEN & ZAKEN de 
Menukaart voor daken met PVmodules geïntroduceerd.  

De Menukaart is een afgeleide van de informatie die ook via de 
nieuwe website kan worden verkregen. Daar waar de website  
als basis geldt voor het inzichtelijk maken van de activiteiten  
van WECAL, geeft de Menukaart de mogelijkheid tot een 
maatwerk oplossing voor specifieke projecten (zowel op basis 
van opge dane ervaringen als ondersteund met proefnemingen 
en testresultaten). 

Indien marktkontwikkelingen hierom vragen, kan de Menukaart 
ook aangepast worden en daarnaast kunnen nieuwe ontwikke
lingen bij producenten en toeleveranciers via de Menukaart  
in de markt gezet worden voordat ze als basis op de website 
opgenomen worden. De activiteiten van WECAL krijgen door de  
verdere samenwerking met buitenlandse producenten en toe
leveranciers nog meer een internationaal karakter, waardoor  
ook kennis vanuit die activiteiten gebruikt kan worden voor lokale 
activiteiten. Daarbij wordt ook gewerkt aan de koppeling op het 
dakbedekkingssysteem niveau tussen Europees geldende eisen 
c.q. eisen vanuit FM waarmee ook aangesloten kan worden op 
internationale of overzeese projecten.  

Heeft u dergelijke projecten dan kunt u voor specifieke project
ondersteuning en actuele stand van zaken altijd contact opne
men via info@wecal.nl. ■

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

0343 - 59 50 10

WECAL: Compleet en objectief in isolatie- & dakbedekkingsmaterialen

EXCLUSIEF DISTRIBUTEUR VAN SITEK PERLIETPLATEN  
EN MAPEPLAN® KUNSTSTOF DAKBEDEKKING  
VOOR BRANDVEILIGE OPLOSSINGEN OP DAKEN
✓ Thermische isolatie van geëxpandeerd perliet (EPB) voor platte en hellende daken
✓ Als coverboard, hitteschild, buigstijve isolatie op zachte en brandbare ondergronden
✓ Uitstekend bestand tegen zware belastingen (UEATc klasse D)
✓  Leverbaar met brandklasse D/C/B/A2 en A1;  

nu met verhoogde brandwerendheid als BATIBOARD ook zeer geschikt voor PV-systemen
✓ FESCO C ook met FM Approval
✓  Prima te combineren met tule bevestigers en Mapeplan® M/TM kunststof dakbanen (beide FM Approved)

TOTAALPAKKET VOOR DE DAKDEKKER

NI
EU

W IN 2021

BRANDWERENDE ISOLATIE
PLA

TE
NBATIB

OARD

BRANDKLASSE C/B/A

R30/R60/R90/R120

BEZOEK ONS 11 NOVEMBER
STANDNUMMER 142 EN 143
BEURS DAKEN & ZAKEN

Een eerste set nieuwe bitumineuze 
dakbedekkingsproducten met de  
toepasselijke naam FUTURA, is in 
middels ter beoordeling aangeleverd  
aan WECAL. Polyglass® denkt mo
menteel ook na over internationale 
kennisuitwisseling, waarbij ook de 
ervaringen van WECAL  o.a. op het 
gebied van daken met PVsystemen 
 een belangrijk onderdeel zouden 
kunnen worden van de toekomst
strategie. Een nieuwe productielijn 
voor kunststof dakbanen, die eind 
dit jaar door Polyglass® in gebruik 
wordt genomen, maakt dat er 
op het gebeid van de kunststof 
dakbanen verdere mogelijkheden 
komen. Eerder dit jaar werd al 1 van 
de productielijnen van bitumen 
dakbanen volledig gereviseerd om 
met name APP/APAO formulaties 
door te kunnen ontwikkelen.  

VAN KENNISCENTRUM NAAR 
OPLEIDING EN ORGANISATIE
De kennis die in de loop van 2021 
intern is overgedragen, is steeds 
maatwerk gebleken. Van alter na
tieven op PIR en EPS tot brand
werende en drukvaste oplossingen 
als alter natief op steenwol. De wijze 

waarop de kennis door binnen en buitendienst is geabsor
beerd, heeft het mogelijk gemaakt om snel te schakelen 
in de markt. Hierdoor kon er toch in oplossingen op maat 
voorzien worden en dikwijls minimaal gelijkwaardig aan de 
origineel voorgestelde  oplossingen. De manier waarop de 
kennis wordt overge dragen maakt het tevens mogelijk om 
nieuwe mensen snel met dakbedekking en isolatie kennis  
te laten maken. Omdat de groei van WECAL fors doorzet,  
is het ook nodig deze te kunnen ondersteunen. Daarnaast is 
het ook de bedoeling de vaste relaties te benaderen en/of 
te bezoeken om de mogelijkheden van kennisoverdracht  
te bespreken. De eerste presentatieavonden zijn reeds inge
pland, het zal niet verbazen dat daar als onderwerp dakbe
dekking en PVsystemen gekozen wordt. Fabrieksbezoeken 
zijn, onder restricties, inmiddels ook weer mogelijk zodat naast 
de feitelijke productkennis met als ‘bewijs’ de monsters, 
een indruk gekregen kan worden van het productieproces 
erachter. Dat deel van de informatie kan essentieel zijn bij 
de commerciële benadering van maatwerkoplossingen en 
eventuele alternatieven. Naast bezoeken met eigen perso
neel gaat WECAL ook werkbezoeken organi seren voor vaste 
relaties. De betrokken leveranciers en producenten werken 
daar volop aan mee.

Wat opvalt binnen de organisatie van WECAL is dat door de 
toename van het kennisniveau en daarmee ook de advise
ring het aantal klachten fors gereduceerd is. Dikwijls worden 
‘fouten’ al in het offertestadium onderkend waardoor er op 
de bouw nauwelijks risico is op stagnatie van werkzaam

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

WECAL: compleet en objectief
in isolatie en dakbedekkingsmaterialen

■  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  

■  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 

■  ISOROOF-H  prijs per m3 
de isolatie onderlaag van MWR geperste steen- 
wol met brandklasse A1 en lambda 0,038 W/m.K,  
dikte 240mm, drukvastheid 50 kPa

■  SMARTROOF-C  prijs per m2 
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 

■  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%)

■  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

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 gemodificeerd 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:

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 me-
chanisch 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 ge-
bruiksdaken 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 reflectie 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

Prijzen zijn op aanvraag

■  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(*)

(*) afhankelijk van de ondergrond

Volg ons: 

WECAL levert totaalpakket voor de dakdekker

■  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 gemodificeerd  
bitumen afgewerkt met wegbrandfolie

■  Polybond 470K14 FR  prijs per m2 
de APP gemodificeerde bitumen toplaag met 
polyester/glas, onderzijde voorzien van weg-
brandfolie, bovenzijde afgewerkt met zand

■  Polybond 470K24 FR BLACK prijs per m2 
de APP gemodificeerde bitumen toplaag met 
polyester/glas, onderzijde voorzien van  
wegbrandfolie, bovenzijde afgewerkt met  
zwarte leislag

■  Polybond 470K24 FR  prijs per m2 
FINE BLACK 
de APP gemodificeerde bitumen toplaag  
met polyester/glas, onderzijde voorzien van 
wegbrandfolie, bovenzijde afgewerkt met  
fijne zwarte leislag

■  Polybond 470K24 FR  prijs per m2 
WHITE REFLECT 
de APP gemodificeerde bitumen toplaag  
met polyester/glas, onderzijde voorzien van 
wegbrandfolie, bovenzijde afgewerkt met  
reflecterende 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  
reflecterende witte toplaag prijs per m2

Ook beschikbaar in uitvoering met SRI  
reflecterende witte toplaag prijs per m2

Ook beschikbaar in uitvoering met SRI  
reflecterende 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. 200-4—
gr/m2 (*)

POLYSINT SUN REFLECT prijs per m2 
op basis van watergedragen acryl elastomeer  
reflecterende witte vezels en kunstharsen 
vloeibare waterdichting en als beschermlaat 
op bitu mineuze dakbanen, verbruik ca. 300-
500 gr/m2 (*) en 1- of 2-laags aanbrengen
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In deze special van Roofs gaat het over onderhoud van daken. Dit lijkt op het 

eerste gezicht een eenvoudig onderwerp, maar dat is het in de verste verte niet.  

Onderhoud in zijn simpelste vorm kan bestaan uit het jaarlijks vegen van een 

dak tot en met de totale ontzorging van de daken voor de eigenaar en alle 

vormen van onderhoud daar tussenin. De definitie van ‘onderhoud’ biedt ook  

de ruimte voor een brede scope, namelijk: ‘het totaal van activiteiten met als  

doel, het in een aanvaardbare conditie houden of terugbrengen van gebou

wen, teneinde (direct en op termijn) de gevraagde mate van functionaliteit te  

borgen’. In deze definitie zitten al een paar variabelen ingebouwd die die ruimte  

creëren. Wat is bijvoorbeeld een ‘aanvaardbare conditie’ of de ‘gevraagde mate  

van functionaliteit’; ook de termijn waarop het onderhoud moet worden uit

gevoerd is variabel. Eigenlijk omvat deze definitie precies wat het zou moeten 

zijn. Waarom dat is, wordt in dit artikel toegelicht.

Branche is meegegroeid met de tijd

De evolutie van het  
onderhoud van daken

SPECIAL ONDERHOUD EN RENOVATIE

SCHOONHOUDEN
Het begon met het jaarlijks (of vaker) schoonvegen van  
de daken en de afvoeren vrijmaken, zodat een goede 
afwatering geborgd was. Deze werkzaamheden werden in 
opdracht gegeven in de vorm van onderhoudscontracten; 
hier hebben we het dan over de eenvoudigste vorm van  
onderhoud, het ervoor zorgen dat de daken schoon blijven 
en de afvoeren vrij. Vervolgens fungeerden de dakdekkers 
ook als de ogen voor de gebouweigenaren. Er werden jaar
lijkse rapportages gemaakt van de staat waarin de daken 
zich bevonden. Deze rapportages werden onderdeel van het 
onderhoudscontract en werden ook steeds professioneler en 
uitgebreider. Dit betekende dat degene die de daken kwam 
schoonvegen, ook een zeer goede kennis moest hebben 
van daken, de conditie daarvan moest kunnen beoordelen 
en daarvan een goede rapportage kan maken. 

KLEINE REPARATIES
Als er dan kleine gebreken werden gerapporteerd, ontstond 
vaak met de eigenaar een discussie; waarom heb je dat dan  
niet gelijk gerepareerd als je er al toch was? Het antwoord 
hierop was: geld. Reparatiewerk zat namelijk niet in de uren 
van het onderhoudscontract en de materialen ook niet.  

De opdrachtgever had er juist baat bij dat het direct gere
pareerd zou worden, al was het alleen al maar om te voor
komen dat de dakdekker ervoor terug moest komen en zo 
voorrijkosten zou besparen. Daarmee werd de volgende fase 
ingeluid van het onderhoudscontract: schoonvegen,  
rapportage en dus ook kleine reparatiewerkzaamheden. 
Hierbij moest je er wel goed op letten dat je in het contract 
heel duidelijk omschreef wat de opdrachtgever kon ver
wachten van kleine reparatiewerkzaamheden en ook wat  
er niet onder viel. 

Dat de rapportages steeds uitgebreider en professioneler 
werden is al eerder aangehaald. Werd er begonnen met 
enkele, bijna willekeurig opgesomde kreten over de staat van 
het dak, daarna kwamen er goed doordachte checklisten 
die moesten worden ingevuld. Dit dwong de dakdekker  
om alles te bekijken en niets te vergeten en te beoordelen. 
Later werden deze lijsten uitgebreid met standaard, veelvoor
komende gebreken bij de diverse onderdelen van het dak. 
Denk aan craquelé in de toplaag of losse randstroken in de 
daktrim. Je hoefde alleen maar het type gebrek te omcirkelen 
dat zichtbaar was. 

Marco de Kok (lid redactieraad Roofs)

In de ruim dertig jaar dat ik in de dakbedekkingsbranche 
werkzaam ben (of sterk gelieerd aan ben gebleven), heb ik  
de vorm van onderhoud sterk zien evolueren. Ik kan mij nog  
herinneren hoe de directeuren van dakbedekkingsbedrijven  
altijd liepen te klagen dat vastgoedeigenaren het onderhoud 
van daken altijd vergaten, terwijl de kozijnen in de gevels 
netjes elke vijf jaar een schilderbeurt kregen. De gedachte 
was dat gebouweigenaren wel de afbladderende verf van 
de kozijnen zagen, maar niet de craquelé in de dakbedek
king. Volgens mij is toentertijd voor het dak ook de term 
‘vijfde gevel’ in het leven geroepen. De boodschap moest 
zijn dat die vijfde gevel net als die andere gevels onderhoud 
nodig heeft. Ik denk dat dit (uiteindelijk) zijn effect wel heeft 
gehad. De bewustwording dat er ook nog een dak boven de 
hoofden aanwezig was, is er zeker gekomen. Vervuilde afvoer (Shutterstock)
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FOTO’S VAN DE 1-UURSERVICE 
De volgende stap was het dakonderdeel een cijfer te geven 
voor de conditie waarin het zich bevond. Hierbij was het  
natuurlijk heel belangrijk dat die cijfers goed gedefinieerd 
waren, zodat de lezer van het rapport de cijfers ook goed 
kon interpreteren. Ook werden er op een gegeven moment 
foto’s bij de rapportages gedaan, eerst afgedrukte foto’s die 
bij de 1uurservice waren ontwikkeld en later digitale foto’s. 
Wat in het vervolg daarop helemaal een uitkomst was, was 
de introductie van de ‘palm’. Wie kent hem nog? Dat was 
een kleine computer die in je handpalm paste met een 
touch screen die je met een speciaal pennetje kon bedienen. 
In dat elektronische apparaatje was dan de lijst met inspec
tiepunten opgeslagen die je op het dak met dat speciale 
pennetje in kon vullen. Soms kon je er ook foto’s mee maken 
en invoegen in de rapportage. Daarna op kantoor de Palm 
uitlezen in de computer en de rapportage afmaken.  
Diverse leveranciers van dakbedekking boden dit  
systeem aan. Ik kan er zo een paar opnoemen,  
maar ook weer niet allemaal, dus het zou sneu  
zijn als ik er een paar zou vergeten.

BUDGETTEREN
Maar de evolutie van onderhoud ging door. Bij de  
rapportage werd bijvoorbeeld ook een inschatting  
gemaakt van de termijn waarop een bepaald gebrek  
of dakonderdeel gerepareerd zou moeten worden.  
De volgende stap was om hier ook een prijskaartje aan  
te hangen. Op deze manier kon een gebouweigenaar  
in één oogopslag per jaar zien wat er aan zijn dak moest 
 gebeuren en wat dat dan zou gaan kosten; handig voor  
de budgettering. Dat is een heel kleine stap naar het zoge
noemde Prestatiegericht Onderhoud (PGO). Hierbij wordt 

contractueel vastgelegd aan welke functionele eisen een 
dak gedurende de looptijd van het contract moet voldoen. 
Uiteraard gaat dat onder meer om de waterdichtheid van 
het dak en er zullen KPI’s afgesproken worden over het  
maximum aantal lekkages per jaar dat is ‘toegestaan’.  
Gaat men daar overheen, dan kan dat in sommige gevallen  
een boete opleveren voor het dakbedekkings bedrijf.  
Het is dus in het belang van het dakbedekkingsbedrijf om  
de daken zo goed mogelijk te onderhouden en tijdig repara
ties of groter onderhoud uit te voeren met kwalitatief goede 
materialen. Want hoe minder hij voor een lekkage moet 
uitrukken, des te meer geld hij over 
houdt van de termijn 
betalingen. 

FUNCTIONELE WIJZIGINGEN
Wat soms bij deze contracten lastig kan zijn, is als de func
tionele eisen gedurende de looptijd wijzigen. Was de func
tionele eis bij aanvang van het contract alleen nog maar 
de waterdichtheid borgen, door strategische beleidskeuzes 
bij de eigenaar kan besloten worden om het vastgoed naar 
een hoger energiezuinigheidsniveau te tillen, waarbij het dak 
ineens geïsoleerd dient te worden. Als een dakdekker net  
‘geïnvesteerd’ heeft in een nieuwe toplaag om dat vervol
gens terug te verdienen omdat hij geen lekkages meer hoeft 
te repareren, dan moeten hier wel hele goede afspraken 
over gemaakt worden.

VERSCHILLEN IN INTERPRETATIE
Wat als een rode draad door deze hele evolutie van dak
onderhoud heen loopt, is: hoe zorg ik ervoor dat de rappor
tages en de daaruit voortkomende onderhoudsplannen  
objectief blijven? De onderdelen van het dak die geïnspec
teerd moeten worden zijn het punt niet, die staan allemaal 
in de checklist. Maar het beoordelen van die onderdelen op 
een objectieve en reproduceerbare manier is toch wel heel 
lastig. Het kan per dakinspecteur bijvoorbeeld verschillen 
hoe hij de ernst van een gebrek inschat. Ook de inschatting 
van de resterende levensduur is een heel lastig verhaal.  
Haal drie verschillende inspecteurs op hetzelfde dak en je 
krijgt drie verschillende adviezen. Men heeft getracht dit op 
te lossen door de conditiemethode volgens NEN2767 toe 

te gaan passen. Mijn inziens heeft dit niet of onvoldoende 
geholpen. Deze methode is daar te globaal voor, terwijl een 
goede dakinspectie heel erg op detailniveau uitgevoerd 
moet worden. Om te komen tot een reproduceerbare inspec
tietool waarbij de conditieniveaus altijd correct worden inge
schat door elke willekeurige (maar capabele) dakinspecteur,  
is de bandbreedte van de conditieniveaus opgerekt. Dit terwijl 
juist een nauwkeuriger conditieniveau wenselijker is.  
En daarnaast blijft het feit dat de resterende levensduur van 
(een onderdeel van) een dak heel lastig op een objectieve en  
reproduceerbare manier kan worden bepaald, hoe bekwaam 
de dakinspecteurs ook zijn.

Ondanks de hierboven beschreven haken en ogen aan de 
manieren van onderhoud, moet ik de dakbedekkingsbranche 
toch een heel dik compliment geven. Onze branche is mee
gegroeid met de tijd en de veranderende wensen van vooral 
de professionele gebouweigenaren. We zijn in staat gebleken  
om de ingewikkeldste contracten aan te gaan voor de meest  
complexe daken of het omvangrijkste vastgoedbestand.  
Ook zijn wij het particuliere woonhuis niet vergeten, waarvan  
de eigenaar zijn dak jaarlijks aangeveegd wil hebben via 
een onderhoudscontract, misschien inclusief wat kleine 
reparatiewerkzaamheden. ■

SPECIAL ONDERHOUD EN RENOVATIE

Zichtbare inlage van dakbaan.

Wie kent hem nog: de palm-computer. (Shutterstock)

Losse overlap.

“ Het dak wordt de ‘vijfde gevel’  
genoemd en die heeft net als de  
andere gevels onderhoud nodig”



DAKEN&ZAKEN

Deze beurs wordt mede ondersteund door:

De dakenvakbeurs van Nederland

Wij verwelkomen u graag op donderdag 11 november 2021 tijdens de eerste editie van DAKEN & ZAKEN, 
de vakbeurs voor platte en hellende daken, bij Next Level in de Evenementenhal in Gorinchem.

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

gebruik van daken, milieuvriendelijke materialen, waterdichting en vakmanschap.

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

Bekijk de website: www.dakenenzaken.nl

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

Tot ziens op 11 november bij DAKEN & ZAKEN!
*Gratis t/m 31 oktober, daarna kost een toegangsticket 15 euro.

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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Resultaat Gericht Samenwerken (RGS) is allang niet meer een overwaaiende 

modegril. Ooit begonnen om de kwaliteit te verbeteren en te borgen binnen 

de schilders en onderhoudsbranche verbreedde de focus zich geleidelijk 

naar het hele gebouw. Duidelijk is dat RGS voor opdrachtgever en opdracht

nemer belangrijke voordelen biedt. Toch is deze manier van werken nog niet 

volledig gemeengoed binnen de bouwsector. Binnen de dakenbranche 

dreigt tweespalt: er zijn aanhangers en afhakers.

RGS en VGO 
Meerwaarde voor de langetermijn  
door resultaatgericht dakonderhoud 

kwaliteit en duurzaamheid van het werk. Vaak gaat de  
‘inkooptrukendoos’ open om naar goedkope alterna
tieven te zoeken. Vooral op de langere duur komen 

hierbij kwaliteitsverschillen naar boven. Als je pech hebt 
zal net na het aflopen van de garantieperiode extra 

 onderhoud of zelfs een (gedeeltelijke) renovatie noodzake
lijk blijken om de levensduur te kunnen verlengen. 

SAMEN DE SCHOUDERS ERONDER
Het mooie van RGS is dat je een samenwerking op lange 
termijn aangaat en ook samen vanuit de geformuleerde 
prestatieeisen verantwoordelijk bent en blijft voor de eigen 
werkzaamheden. De kennis en verantwoordelijkheid van het 
beheer en onderhoud wordt bij de juiste partij neergelegd. 
Samen voer je overleg hierover en het dakdekkersbedrijf 
doet datgene waar hij goed in is: het langdurig beheren en 
onderhouden van het dak.

Deze manier van samenwerken levert een belangrijke bijdrage 
om de duurzaamheidsambities van de opdrachtgever  
waar te maken. RGS betekent voor betrokkenen zekerheid 
voor langere tijd. RGS contractvormen mogen vanuit Brussel  
maximaal vier jaar worden afgesloten, maar uiteraard bij 
goed functioneren jaarlijks stilzwijgend worden verlengd.  
De planning van zo’n RGS contract kan zeker over twintig 
jaar worden uitgesmeerd. En uiteraard wordt de kwaliteit van 
de onderhouds en renovatiewerkzaamheden gewaarborgd 

Erik Steegman, DakXpertise

Bij reguliere aanbestedingen  
gaat het veelal om de goed
koopste zijn en een hoofd
aannemer die het werk bij 
meerdere onderaannemers 
aanbiedt. Bij RGS draait het om 
 intensieve en langjarige samenwerking 
tussen opdrachtgever en aannemers die 
samen gaan voor de best passende vorm van onderhoud 
en renovatie. Die samenwerking loopt van de initiatieffase tot 
en met de beheerfase. RGS is in wezen een slim alternatief 
voor de traditionele manier van onderhoud en renovatie. 

De opdrachtgever, bijvoorbeeld een woningbouwcorporatie,  
zorg en onderwijsinstelling, institutionele belegger of  
gemeente, stelt de projectkaders en prestatieeisen vast. 
Samen met de opdrachtnemers wordt vervolgens bekeken 
welke vorm van onderhoud en renoveren het beste past  
bij het bouwcomplex. Maatwerk dus. Voor hen blijkt al snel 
dat RGS grip geeft op directe en indirecte kosten en grip  
op het proces en klanttevredenheid oplevert.

Ander belangrijk verschil tussen RGS en de traditionele  
aanbesteding is dat de betrokken aannemers altijd een 
concurrent van elkaar zijn. Bij de traditionele aanbesteding 
betekent dat in de regel dat de goedkoopste mag leveren.  
In praktijk komt dat lang niet altijd ten goede aan de  Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

om resultaatgericht vastgoedonder
houd en renovaties uit te voeren 
vanaf ontwerp tot en met uitvoering 
en instandhouding. Inmiddels heb
ben ook dakdekkersbedrijven dit 
certificaat behaald.

Dat woningbouwvereniging en 
 institutionele belegger zich steeds 
vaker richten op RGS wordt onder 
meer ingegeven door de steeds 
striktere duurzaamheidseisen voor 
sociale woningbouw en de uitda
ging om de woningproductie te  
verhogen. Nu zijn gebouwen onge 
veer goed voor 40% van het energie
verbruik, in 2050 moeten ze energie
neutraal zijn. Dit kan alleen maar als 
er in de hele keten goed samen
gewerkt wordt op basis van heldere 
afspraken. RGS is dan ook geen 
overwaaiende modegril. Partijen die 
deelnemen aan dit proces moeten 
wel compleet anders denken wat 
op de lange termijn de basis is  
voor de juiste samenwerking.  
De ‘aanhangers’ binnen de dakdek

kers bedrijven werken inmiddels met volledig RGSgestuurde 
teams die vanuit kennis en vertrouwen deelneemt. 

Vanuit de opdrachtgever geldt dat op korte termijn de kosten  
hoger zijn omdat tegen betaling het volledige woningbestand 
in kaart gebracht moet worden. Deze nulmeting geeft inzicht 
in de kwaliteit van het woningbestand en wordt gebruikt voor 
een MJOP (MeerJaren OnderhoudPlan). Op lange termijn 
worden deze kosten echter dankzij de met elkaar gemaakte 
prestatieeisen terugverdiend. Je doet namelijk alles in één 
keer goed en dat levert op lange termijn voor een ieder geld 
op. De vroegere werkvoorbereider wordt contractregisseur en 
opzichters worden echte kwaliteitstoetsers. 

Meer informatie over RGS is te vinden in de eerder dit jaar 
verschenen nieuwe Leidraad Resultaatgericht Samenwerken. 
De stichting RGS beschrijft hierin het duurzaam samenwerken  
bij onderhouden en investeren in vastgoed. Het document  
is gratis via de website te downloaden. www.rgsnl.nl ■

ERIK STEEGMAN

doordat men de juiste partij kiest en verantwoordelijk stelt. 
Die zal een dakbedekkingssysteem kiezen die past met  
de opdracht en die ten goede komt aan de levensduur van 
dak en gebouw. In de praktijk zijn er steeds meer woning
bouwcorporaties en gemeenten die op de ‘nieuwe’ RGS
manier werken, samen met dakdekkersbedrijven die zich in 
het onderhoud volledig daarop gericht hebben.

VASTGOED ONDERHOUD 
Om het kaf van het koren te scheiden op het gebed van  
RGS is het keurmerk Vastgoed Onderhoud (VGO) ingesteld. 
Deze officiële certificatie betekent dat een onderhoudsbedrijf 
aan een aantal eisen moet voldoen op het gebied van  
kennis en organisatie. Vanuit een competentiescan wordt 
dit getoetst waarbij KIWA kan aangeven op welk gebied het 
bedrijf zich nog verder moet ontwikkelen. Verder vindt een 
financiële toets plaats op solvabiliteit en Current Ratio,  
een projecttoets en de klanttevredenheid wordt gemonitord. 
Elke drie jaar vindt hertoetsing plaats. Steeds meer onder
houdsbedrijven laten zich certificeren voor het VGOkeur.  
Het toont aan dat ze technisch en organisatorisch in staat zijn  
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Twan van Berlo, medeeigenaar van DAKaccent, gunt ons een kijkje in de  

organisatie. Onderhoud en renovatie is niet een taak die je er zo maar even 

bij doet. Het is een specialisme, waarbij jarenlange relaties met klanten worden 

aangegaan: van service en dienstverlening voor een jaarlijkse inspectie,  

meedenken bij groot onderhoud, maar ook snel en adequaat handelen bij 

calamiteiten. DAKaccent is één van de grote dakonderhoudsbedrijven van 

Nederland. Een kijkje in de keuken van een specialist.

Het is een bijzondere dakdekker, de onderhouds en renovatie 
dakdekker. Hij krijgt niet een kick van de snelheid van vele 
vierkante meters op grote nieuwbouw hallen. De dakdekker  
die voor onderhoud op een dak is, is meer een ambachts
man, een vakman die een situatie moet oplossen en meer
dere dakbedekkingssoorten moet kunnen repareren en aan 
brengen. In de nieuwbouw kun je je werk achterlaten voor 
de volgende dag. “Bij renovaties en onderhoud kan dat niet,  
je moet de klant altijd helpen en aan het einde van de werk 
dag moet je altijd zorgen voor een waterdichte afsluiting”, 
zegt Twan van Berlo van DAKaccent Nederland. “Je moet bij 
ons de rust kunnen opbrengen om een dak te reinigen en 
repareren naar onze werkwijze. En dan ben je als dakdekker 
in onderhoud altijd in een gebouw waar mensen werken  
of op plekken waar kinderen naar school gaan. Dat vereist 
een andere manier van werken en een andere houding.  
Dat ligt niet iedereen.”

ANDERS
Cor Bottenberg, Wil Spapens en Mario van den Maagdenberg 
startten twintig jaar geleden een allround dakbedrijf. Na ver 
loop van tijd hebben ze het roer omgegooid en volledig 
 afscheid genomen van de nieuwbouw om het dakdekkers
bedrijf volledig te richten op beheer en onderhoud. Van Berlo; 
“Het betekent een andere manier van werken en een andere 
manier van calculeren. Er is een andere kennis voor nodig en 
de prijzen liggen anders. Het is een specialisme dat je goed 
in de vingers moet hebben, en dat lag ons beter, voorzagen 
de oprichters.”

En dat lijkt gelukt. DAKaccent Nederland is inmiddels een 
grote naam op het gebied van dakrenovatie, beheer  
en onderhoud. Het bedrijf is specialist op het gebied van 
projectmatige dakrenovaties en het onderhoudsbeheer van 
platte daken. Van Berlo; “We werken niet voor particulieren, 
maar uitsluitend voor zakelijke opdrachtgevers als woning
corporaties, gemeenten, scholen, bedrijfs en kantoorpanden 
en voor vastgoed in handen van beleggers.  
Daarnaast voor verenigingen van eigenaren die het tech
nisch beheer uit handen hebben gegeven aan een pro
fessionele vastgoedbeheerder.”

TRACK AND TRACE
Met het hoofdkantoor in Oisterwijk en een vestiging in 
Berkel en Rodenrijs voeren ze het beheer en onderhoud in 
Noord en ZuidHolland, Utrecht, Gelderland en Zeeland,  
Brabant en Limburg. Van Berlo: “Voor ons soort werk moet je 
snel ter plekke kunnen zijn. Zo werken er ook jongens vanuit 
hun woonplaats in Heerlen en zijn al onze wagens voorzien 
van track and trace, zodat de serviceafdeling snel iemand 
in de buurt kan inschakelen bij calamiteiten.”

“ Je hebt typische specialisten  

in service en onderhoud en  

specialisten in projectrenovaties”

Jarenlange contracten en gedegen advies

Onderhoud is  
een specialisme

CHAPEAUSPECIAL ONDERHOUD EN RENOVATIE

Kritieke plekken krijgen extra aandacht.

Dakrenovatie met de gieter en een rol bitumen.
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Sinds 1 augustus is Twan van Berlo tien jaar in dienst bij 
DAKaccent. “Vóór die tijd was ik nog nooit op een dak 
geweest. Ik werd door directeur Cor Bottenberg een half jaar 
meegenomen naar tal van daken en volgde cursussen bij 
BDA in Gorinchem. Ik noem Cor de dakgoeroe van Nederland,  
dus ik leerde het vak van één van de beste leermeesters.” 
Van Berlo is nog steeds regelmatig op het dak. In de auto 
liggen altijd trekmes, gasbrander en dakbedekking om bij 
bestaande contacten en nieuwe klanten zelf op locatie de 
constructie van het dak te bepalen.  

WERKWIJZE
Klanten bij DAKaccent hebben veelal een onderhoudscon
tract voor jaarlijks onderhoud. Daken die voor nieuwe klanten  
in onderhoud komen, worden uitgebreid in kaart gebracht. 
“We meten het dak in en brengen de staat van het dak  
in kaart. Aan de hand van de bestaande constructie maken 
we een advies en sturen we de klant een prijsvoorstel met 
daarin een uitgebreide werkomschrijving of een voorstel  

Zo adviseert DAKaccent over de juiste onderstempeling 
van de constructie en het veilig bereikbaar blijven van het 
dak voor onderhoud. Dat is geen overbodige luxe, want de 
zonnepanelen zijn een lastig obstakel voor het onderhoud 
aan daken. “Want het liefst leggen ze de panelen nog een 
meter buiten de dakrand. En we maken mee dat de mensen 
die de panelen plaatsen gewoon door het dak boren of de 
regenwaterafvoer willen gebruiken voor de kabels.”

SPECIALISTEN
Binnen DAKaccent zijn de dakspecialisten te verdelen in 
twee disciplines. Specialisten in service en onderhoud en 
specialisten in projectrenovaties. “Het is typisch dat dit werk 
toch de één wat meer ligt dan de ander. Elk van hen vindt 
het werken in dat vakgebied fijn, maar een servicemonteur 
wil geen deel uitmaken van een projectploeg en vice versa. 
Voor een goede instroom hebben wij gedegen contact met 
opleidingsinstanties, wij zijn ook een erkend leerbedrijf.  
We hebben goede contacten met Tectum en zorgen ervoor 
dat onze nieuwelingen in een team werken met een ervaren 
dakdekker. Zo delen we de kennis in ons bedrijf en krijgen 
we specialisten die het DNA en onze manier van werken 
helemaal in de vingers hebben.”

VEILIG WERKEN 
Voor dakdekkers staat veilig werken op de eerste plaats.  
“Alleen is dat bij het uitvoeren van onderhoud niet altijd even 
makkelijk. Het mooiste zou zijn als alle architecten gebouwen 
ontwerpen met een borstwering van één meter tien hoog, 
zodat we veilig kunnen werken. Als die er niet is, zorgen wij bij 
een renovatie voor een goede dakrandbeveiliging op onze 
werkplekken. Het bouwbesluit stelt dat er ‘een voorziening 
moet zijn om veilig te kunnen werken.’ Een twee meter brede 

stoep rond het flatgebouw is zo’n voorziening. We kunnen 
dan met een verreiker of een steiger werken. Maar geen 
enkele opdrachtgever zit te wachten op duizenden euro’s 
steigerwerk voor een veilige werkplek. Minimaal is voor het 
onderhoud een aantal ankerpunten om ons veilig aan vast 
te haken. Met steeds meer verkeer op het dak voor onder
houd aan installaties of tuinonderhoud is het belangrijk de 
valbeveiliging mee te nemen in het verhaal.”

CORONA 
De afgelopen anderhalf jaar hebben de mensen van 
DAKAccent niet stilgezeten. Van Berlo: “Omdat scholen 
gesloten waren, benaderden de schoolbesturen ons voor 
dakrenovaties. Het planmatig onderhoud bij woningcorpo
raties ging gewoon door en voor zorginstellingen regelden 
wij veilige toegangsroutes buitenom voor onze werknemers. 
De stijgende gasprijzen zullen ook hun doorwerking hebben 
voor het dakdekkersvak en het isoleren van gebouwen.  
Wij gaan altijd uit van het hoogst haalbare als een dak 
gerenoveerd moet worden. In overleg met de opdrachtgever 
maken we dan een isolatieverbetering maar we denken  
ook mee in bijvoorbeeld groen, waterretentie, CO2reductie 
en compensatie of wit reflecterende dakbedekking om 
opwarming te verminderen.”
Van Berlo heeft in tien jaar mooie stappen gemaakt binnen 
DAKaccent. Samen met twee compagnons, Teun Jansen en 
Arie Otterspeer, zullen ze binnen afzienbare tijd DAKaccent 
volledig overnemen van de oude directie in een manage
ment buyout. Voor de bestaande en nieuwe klanten een 
garantie dat de continuïteit, het DNA en de kwaliteit voor de 
komende jaren gegarandeerd zijn. ■

Een medewerker inspecteert het dak.

SPECIAL ONDERHOUD EN RENOVATIE

Gerenoveerd dak van studentenhuisvesting Brabant Wonen in ’s-Hertogenbosch.

tot onderhoud voor het oplossen van acute problemen en 
voor de lange termijn. Voor woningcorporaties brengen  
we idealiter de daken van hun hele woningbezit in kaart.  
We geven aan welke daken binnen drie jaar aan groot  
onderhoud of renovatie toe zijn en bespreken samen met 
hen hoe we door de jaren heen de daken in top conditie 
krijgen of zullen houden.
“De meeste daken hebben jaarlijks onderhoud nodig.  
Een medewerker van ons bedrijf inspecteert het dak, reinigt 
de daken, constateert kritische plekken en voert waar nodig 
een kleine reparatie uit. Met de hulp van een door onszelf 
ontwikkeld softwareprogramma rolt er uit de tablet een on
derhoudsrapportage voor de opdrachtgever. Daken in een 
boomrijke omgeving bezoeken we vaker en soms heeft een 
groen dak ook wat extra zorg nodig. Dan gaan we met onze 
partner, de hovenier, het dak op die dan wildgroei verwijdert, 
bemest en bewatert en het overige onderhoud aan het 
groen voor ons onder zijn hoede neemt.”
De onderhoudsspecialist werkt onder andere met dakbedek
king van Roofz (private label) en Wédéflex waarop altijd een 
garantie van 10 jaar wordt gegeven. Ook voor dakbedekking 
onder groendaken waarvoor een wortelwerende variant 
bestaat. Van Berlo: “Bij groendaken werken we in comparti
menten zodat, wanneer er onverhoopt een lekkage optreedt, 
maar een deel van het groen hoeft te worden verwijderd.
DAKaccent plaatst zelf geen zonnepanelen. “Dit doen wij in 
goed overleg met onze opdrachtgevers en onze partners 
hierin, de specialisten”, vedruidelijkt Van Berlo. “Wij zorgen 
voor een waterdicht dak en zijn de partij die alles voor het 
plaatsen van de panelen kan voorbereiden.”  

Wat er ook gebeurt op het dak: veiligheid staat voorop.
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Een jaar geleden vertelden Dick van 

Dreven en Bob de Maker van DIAC  

Dakadvies in Roofs over hun ervaringen 

als inspecteurs van Nederlandse daken. 

Voor de huidige special Onderhoud  

en renovatie zijn we daadwerkelijk op 

pad gegaan met beide heren. Op het 

programma stond de inspectie van  

een dak in Zeist. De Vereniging van  

Eigenaren van een appartementen

gebouw (1974) wil weten hoe het dak 

eraan toe is en hoelang ze nog moeten 

sparen voor een eventuele dakreno

vatie. Het is herfst en het regent veel 

vuldig. Een mooi moment om een  

kijkje te nemen.

Op pad met de inspecteurs van DIAC

CSI op het dak

Vorig jaar vertelden Van Dreven en De Maker in het interview 
onder meer dat een inspectie staat voor zuiver technisch 
oordelen, onafhankelijk van wie een dak heeft aangelegd of 
gaat renoveren. En ook dat het expertise vraagt de kwaliteit 
van een dak eenduidig vast te leggen; dat de meest actuele 
onderdelen van de Vakrichtlijn niet bij iedereen bekend zijn 
of juist toegepast worden met soms alle gevolgen van dien.

VERSCHILLENDE DAKEN
Al deze constateringen zijn in feite van toepassing voor het 
dak aan de Boulevard in Zeist. De inspectieaanvraag komt 
van de Vereniging van Eigenaren van een appartementen
gebouw met slechts dertien woningen. Het betreft zes blokken 
met elk twee appartementen (140 m2) op twee lagen aan  
een brede verbindingsgang en een appartement in het 
voormalige onderkomen van de huismeester. Aan het gebouw 
zit ook nog een parkeergarage, een hoog ketelhuis annex 
trappenhuis en een hoofdentree. Zodoende heeft het kleine 
complex ruim tien verschillende daken op vier verschillende 
niveaus. Het gebouw is op leeftijd en het dak is twintig jaar 
geleden voor het laatst gerenoveerd. De vraag van de VvE: 
hoe zijn de verschillende daken er aan toe, welke problemen 
spelen er en hoelang gaat het in deze toestand nog mee?

SPAARPOT
Van de bewoners kunnen we zeggen dat ze op leeftijd zijn. 
De oudste is 95 jaar en woont er al vanaf het begin. “Het zijn  
precies dit soort verenigingen van eigenaren die veel bege
leiding nodig hebben”, stelt Van Dreven. “In dit geval zijn het  

ook nog eens weinig bewoners met een relatief groot dak. 
Dat betekent een flinke investering. Ik begrijp dat ze een 
spaarpot voor dit dak hebben die in 2025 toereikend moet 
zijn voor een grote ingreep. Dan wil je als opdrachtgever 
goed geïnformeerd worden en niet met cowboys in zee gaan. 
Het lastige is dat je dit soort nietprofessionele partijen niet 
altijd de aandacht kunt geven die ze misschien verwachten.” 

AFVOEREN
Aangekomen op het dak constateren inspecteur Van Dreven 
(35 jaar in het vak) en De Maker (elf jaar inspecteur, 35 jaar  
ervaring als dakdekker/uitvoerder/calculator) dat de veilig
heidsvoorzieningen op de brede daken bestaan uit een 
veiligheidslijn op de verbindingsgang en veiligheidsankers 
op de woningdaken; met een rode baan als looppad om 
een spanband aan te leggen. Alles blijkt breed genoeg  
voor een inspectie zonder harnas. De voorzitter van de VvE, 

de heer Geurts, had gemeld dat het laatste jaar onderhoud 
was overgeslagen in verband met eventuele renovatie.  
“Dan zie je hoe snel afvoeren kunnen verstoppen, terwijl de 
meeste bladeren en naalden nog van de boom moeten  
komen”, constateert De Maker. “Een aantal afvoeren zit al 
nagenoeg verstopt en zal in de volgende hoosbui al tot 
 ophoping van water tot op dakrandniveau kunnen leiden.” 

GROOT!
Van Dreven is ook verbaasd over de omvang van het dak. 
“Je verwacht dat niet als je op Cyclomedia kijkt of bij de  
entree staat, maar het is groot!” Beide heren zijn het er  
snel over eens om op drie plaatsen insneden te maken:  
twee bovenwoningen en één op de verbindingsgang. Bij de 
eerste proef komen achtereenvolgens dikke lagen bitumen 
(“Is dit geen overlap?”) een 4 tot 5 centimeter dikke laag 
PullmixPerlite en een taaie plak dampremmer tevoorschijn 

“ Het zijn precies dit soort  
verenigingen van eigenaren 
die veel begeleiding  
nodig hebben”

SPECIAL ONDERHOUD EN RENOVATIE

Bob de Maker (links) en Dick van Dreven analyseren de ‘crime scene’.

Achterstallig onderhoud. En de herfst moet nog echt beginnen.

Zes woonblokjes aan een brede verbindingsgang. 

Het appartementengebouw 

te Zeist stamt uit 1974. 
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en ten slotte een gasbetonplaat. De Pullmixlaag is nat.  
De Maker: “Na een zomer zou dat droog moeten zijn, dit klopt 
niet. Wellicht is de dakbedekking hier toevallig lek. Of het is  
een gat in de dampremmer, dan komt al dat vocht van  
binnen. We noteren dat dit dak vervolgonderzoek nodig heeft 
om dat te achterhalen.” Die conclusie wordt meteen beves
tigd bij de tweede insnijding op een ander woningdak:  
dit heeft een redelijk droge isolatielaag. Beide insneden wor
den na inspectie door de vakkundige handen van De Maker 
weer afgesloten en overlaagd met een lap bitumen.  
Her en der zijn meer van dit soort (oudere) inspectieplekken  
aan te treffen op de vele daken. De VvE heeft kennelijk al 
meerdere offertes opgevraagd. De Maker heeft tijdens de 
proefneming wel even de toplagen van bitumen gevoels
matig getest. “Om te kijken of er nog leven in zit, vouw ik het 
een paar keer dubbel. Komen er scheuren in, dan is het oud. 
Deze gaat nog wel een jaar of vijf jaar mee, met een beetje 
zachte winters nog langer.” 

AFSCHOT
Eén van de woningdaken vertoont een behoorlijke plas water. 
Dat is het voordeel als je in een regenperiode inspecties uit 
voert. Van Dreven: “Dit dak is deels verzakt. Of de Pullmix is 
niet goed aangebracht of de onderconstructie is verzwakt.  
Ik vraag me ook af waarom op meerdere vleugels de uitein 
den van de woningdaken vlak zijn en pas halverwege het  
afschot naar de gangzone begint. Bovendien zijn de opstan
den aan de uiteinden hier en daar erg laag.”  
En zo zijn er meer momenten dat beide heren als in een 
aflevering van CSI de crime scene inspecteren en proberen 
te achterhalen met welke motieven gekozen is voor de  
aangetroffen dakoplossingen. 

TRIM
Zo valt het oog van Van Dreven op de daktrimmen. “De daktrim 
van de dakrand zit vast op de ondergrond en de afwerk
stroken zijn goed op de flens van de trim gebrand. Je ziet ter 
plekke van de stuiknaden dat de dakbedekking net even 
omhoog komt; dat wil zeggen dat die stuiknaad afgedekt is  

met strook glasvlies. Deze bewerking wordt heel vaak ‘vergeten’ 
omdat het tijd kost en het toch bijna niemand opvalt.  
Hier is dat dus wel goed gedaan. Alleen de aangroei van 
mos vraagt hier en daar om aandacht. Dat duidt op vocht  
in de aansluiting.”

ROEST
Op de gangzone wordt nog een insnede gemaakt en daar 
wordt eenzelfde dakpakket aangetroffen met een kurkdroge 
laag Pullmix. De Maker ziet hier wel dat de loodslabben op 
de opstanden van de woningblokken niet helemaal zijn 
zoals het hoort. “De loodslabben zijn te lang en zijn met 
aluminium profielen op hun plaats gehangen, alleen zitten 
de ribbels die het lood op zijn plek moet houden aan de 
buitenkant. En het lijken wel spaanplaatschoeven waarmee 
de strips zijn vastgemaakt. Die roesten er op een gegeven 
moment van af.”

Na een kort bezoek aan het dak van het ketelhuis (dezelfde 
dakopbouw) is de inspectie klaar. Binnen krijgt voorzitter 
Geurts bij een kop koffie nog wat uitleg (aandacht). De Maker 
legt uit dat UVstraling belangrijk is bij het verouderen van dit 
soort dakbedekking. Maar ook dat een onweersbui op een 
zomerse dag (te) grote temperatuurschommelingen kan 
veroorzaken met scheurvorming tot gevolg, en dat een paar 
strenge winters ook niet bevorderlijk zijn voor de technische 
levensduur. De vereniging heeft naar verwachting nog 
wel een paar jaar de tijd om door te sparen voor de grote 
ingreep. Van Dreven en De Maker hebben voldoende foto
materiaal en aantekeningen om een DIAC dakrapportage 
op te stellen met de status van het dak, de problemen,  

aanwijzingen voor vervolgonderzoek en 
een goede inschatting van de resteren
de levensduur. 

In het hele land zitten veel opdracht
gevers, groot en klein, verlegen om een 
goed dakadvies van de meest uiteen
lopende projecten. Van Dreven: “Er zijn te 
veel aanvragen om met ons DIAC team 
het soort verzoeken als in Zeist alle aan
dacht te geven die ze willen. Voor verdere 
groei van DIAC zouden we een goede 
uitbreiding kunnen gebruiken.” Ervaren 
dakdekkers die om welke reden dan ook 
niet meer actief (willen) zijn als dakdekker,  
maar wel geïnteresseerd zijn in een ana
lyserend beroep op het dak, kunnen zich 
melden bij DIAC. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

SPECIAL ONDERHOUD EN RENOVATIE

Opstand met loodslab: dat kan beter.

Insneden worden geanalyseerd, opgemeten en gefotografeerd.

Uiteraard wordt de testlocatie weer waterdicht afgewerkt.

“ Ik vouw het bitumen een  
paar keer dubbel, komen er 
scheuren in, dan is het oud”



‘ DataasaService’  
vervangt arbeidsintensieve  
kostbare inspecties

   
BEWEZEN ‘DATA-AS-A-SERVICE’ VOOR ELK TYPE DAK 
De Insciooplossing voor het creëren van slimme daken is 
door Van Wylick uit al in tientallen Isomix isolerende daken 
toegepast. Dat is zo goed bevallen dat het bedrijf tevens 
dealer is geworden van de Inscio producten en diensten 
voor alle andere daken met een isolatielaag. Dus ook daken 
die zijn geïsoleerd met EPS en PIR. Door deze samenwerking 
krijgen zowel vastgoedbezitters en beheerders als dakdek
kers toegang tot de jarenlange ervaring van Van Wylick  
in de dakenbranche en de specialistische kennis van Inscio 
met het meten, analyseren en realtime inzichtelijk maken  
van vastgoedassets. ■

OBJECTIEF INZICHT REDUCEERT RISICO’S EN KOSTEN
Het benodigde onderhoudsbudget voor daken, gevels,  
kozijnen en andere gebouwdelen wordt tot nu toe vaak  
begroot op basis van periodieke conditiemetingen door  
inspecteurs. Een arbeidsintensief proces dat leidt tot sub
jectieve beoordelingen en risico’s op lekkages en gevolg
schades die tussentijds kunnen ontstaan. De IoTsensoren  
en realtime data van Inscio geven elke vastgoedbezitter  
en beheerder op elk gewenst moment een objectief inzicht 
in de conditie van alle daken en de gevolgen van verande
ringen in het dakgebruik. 

VERANDERINGEN IN DAKGEBRUIK 
Steeds meer daken worden ook gebruikt als verblijfsruimte 
(daktuinen), voor het opvangen en geleidelijk afvoeren  
van hemelwater (retentiedaken) of het installeren van  
zonnepanelen. Deze veranderingen gedurende de levens
duur kunnen tot lekkages leiden en het benodigde  
onderhoud beïnvloeden. Inscio maakt de gevolgen van  
elke verandering in het dakgebruik eenvoudig inzichtelijk, 
met sensoren die de belasting, beweging, temperatuur  
en vochtigheid in realtime registreren. Zonder dat er vooraf 
een grote investering nodig is levert Inscio de gewenste 
inzichten voor besluitvorming op basis van actuele en  
nauwkeurige data.

REMOTE CONDITIEMONITORING MET ‘DATA-AS-A-SERVICE’
VAN WYLICK ISOLERENDE DAKEN B.V. MAAKT MET DE INSCIOSENSOREN REMOTE CONDITIEMONITORING MOGELIJK, ALS ALTERNATIEF 
VOOR DE KOSTBARE EN PERSOONSAFHANKELIJKE INSPECTIES OP LOCATIE. “TOT VORIG JAAR INFORMEERDEN WIJ OPDRACHTGEVERS 
EN PARTNERS OP BASIS VAN ONZE PRAKTIJKERVARINGEN OVER HET TE VERWACHTEN DAKGEDRAG”, ZEGT LAURENS VAN WYLICK.  
“NU LEVEREN WIJ VOORTAAN OBJECTIEVE MEETDATA MET EEN INTERVAL VAN TIENTALLEN MINUTEN OF EEN UUR, DIE EXACT AANTOONT 
HOE EEN AANGELEGD DAK DROOGT EN ZICH GEDRAAGT BIJ WISSELENDE WEERSOMSTANDIGHEDEN. IN SAMENWERKING MET INSCIO 
VOEGEN WIJ ‘DATAASASERVICE’ TOE, ZONDER DAT ONZE KLANTEN HOEVEN TE INVESTEREN IN DE BENODIGDE SENSOREN.”

Vastgoedbezitters en beheerders hebben behoefte aan een objectief inzicht 

in de conditie van appartementen, woningen, kantoren en andere gebouwen. 

Inscio maakt dat voor alle daktypen mogelijk met realtime ‘DataasaService’, 

afkomstig van IoTsensoren in de isolatielaag. Zowel bij nieuwbouw,  

als renovatie en verduurzamingsprojecten. Dat maakt voorspellend preven 

tief onderhoud mogelijk, in plaats van reactief lekkages en gevolgschades  

herstellen. De Inscio oplossing voor slimme daken is ook toepasbaar in  

gevels, funderingen en kozijnen.

BESPAREN OP MEERJARENONDERHOUD MET SLIMME DAKEN
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“ Steeds meer daken worden  
ook gebruikt als verblijfsruimte,  
voor het opvangen en geleidelijk  
afvoeren van hemelwater of het  
installeren van zonnepanelen”

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

Misschien waren de ambities groot toen John van Putten met Dakinnovator 

zijn eigen bedrijf startte. Opleidingen, automatisering, apps, busjes door  

heel het land. Maar uiteindelijk kiest hij voor beheersbaarheid, vakmanschap 

en de wens van de klant. En bij onderhoud en renovatie hoort daar de  

vakkundige ambachtsman bij, die gewoon een goede rapportage maakt  

na een degelijke dakinspectie.

Maatwerk in onderhoud

stellen het oordeel van onze vakmensen op prijs.”
“De specialist in onderhoud is een ander type dakdekker.  
Dit zijn mensen die het dak rustig kunnen bekijken op details 
en kennis hebben van de staat van het dak. Waar schade 
kan ontstaan, schade repareert en de oorzaak van de 
schade kan achterhalen. We hebben daarvoor een man in 
ons bedrijf die nu ook weer iemand opleidt.”

TOEKOMST OP HET DAK
Het onderhoudswerk zal de komende jaren een substantieel 
onderdeel van de orderportefeuille van Dankinnovator blijven 
uitmaken. “Er is behoefte aan ontzorgen van gebouweigena
ren en particuliere woningbezitters. Wel merk ik dat de aan
nemer bij overdracht van nieuwbouw het onderhoud onvol
doende aandacht geeft. En verenigingen van eigenaren  
schuiven het voor zich uit, terwijl het belangrijk is daarvoor elk  
jaar te reserveren. Bij diezelfde nieuwbouw constateer ik dat 
het dak vaak niet geschikt is voor toekomstige functies als 

groendak, energiedak of voor wateropvang. Wat wil de klant 
met het dak na verloop van tijd? Extra isolatiewaarden,  
andere functies, zoals een dakterras, zonnepanelen, een dak 
tuin, groente verbouwen, een penthouse ? Helaas kan je niet 
zomaar iets veranderen, je kunt niet zomaar iets toevoegen 
zonder een gedegen onderzoek; nog mooier zou zijn als we 
nu al na zouden denken over het dak van de toekomst.”

TROTS
Onlangs realiseerde Dakinnovator de renovatie van een 
groot dak van Funmania in Aalsmeer. Een speelparadijs voor 
de jeugd waarbij de buitenruimte en het dak ook worden 
benut. In samenspraak met Dakinnovator is op het houten 
dak de bestaande dakbedekking voorzien van extra isolatie 
waardoor de oude dakbedekking als dampremmer functio
neert. Er is gekozen voor een lichte kunststof dakbedekking 
waarmee gewicht bespaard werd. Kinderen kunnen klauteren 
en klimmen op hoogte. Alle constructies gaan door het dak 
naar de vaste grond, zodat het dak haar lichte constructie 
kon blijven houden. Van Putten: “Een mooi project dat straks 
een vervolg zal krijgen. Er zullen nog een aantal van deze 
speelgelegenheden komen in Nederland, waaraan we ook 
weer mee zullen werken.”

VEILIGHEID
“Veel daken zijn nog niet te onderhouden vanuit het oogpunt  
van veiligheid. We adviseren onze klanten hoe ze veilig werken  
op het dak mogelijk kunnen maken. Helaas zijn er opdracht
gevers die daar geen oren naar hebben, die willen daar niet 
in investeren. Maar de oplossingen zijn er wel. We werken 
al jaren samen met de Nederlandse producent van valbe
schermingshulpmiddelen Eyecatcher. Want voor ons is veilig
heid een belangrijke voorwaarde voordat we ons op een 
dak begeven. 

En de mannen van Dakinnovator gaan veel het dak op voor 
onderhoud in deze periode van het jaar. “Het is nu hoogtij 
voor onderhoudswerk. In onze planning ruimen we daar 
deze tijd van het jaar meer ruimte voor in.” ■

Van Putten is founding father van de Stichting Roof Update 
waar hij zich jarenlang sterk maakte voor kennisdeling en 
het promoten van meevoudig dakgebruik. Hij zette zich in 
voor een brede opleiding waarin ook over groendaken en 
waterberging op daken zou worden onderwezen. Vele jaren 
was hij actief in de stichting, sinds een jaar of vijf richt hij zich 
meer op zijn bedrijf en de teams die hij met Dakinnovator  
de daken opstuurt. Vanuit de vestiging in Berkel & Rodenrijs, 
in Rotterdam, Den Haag en verre omstreken.

COMPUTER ONDERSTEUNDE RAPPORTAGES 
Enkele jaren geleden ontwikkelde Van Putten een Roofcheck
app om de dakinspectie te automatiseren. Met een paar 
in te vullen velden, aan te vinken keuzes en toegevoegd 
fotomateriaal zou de app in enkele minuten een mooie 
rapportage maken van een onderhoudsbezoek. Het was 
moeilijk om deze ontwikkeling naast het werk voor het bedrijf 
goed te begeleiden. Van Putten: “Inmiddels heeft de markt 
ons ingehaald en kunnen diverse bedrijven zulke computer 
ondersteunende rapportages automatisch genereren.”

WAARDEVOLLER
“Maar ik vroeg me ook af, wat wil de klant? Iemand die met 
een IPad het dak opgaat of toch een vakman die gewoon 
op de traditionele manier een rapportage maakt waarin 
ruimte is voor specifieke wensen of zaken die niet te stan
daardiseren zijn?” En dat laatste is het geval voor wat betreft 
zijn opdrachtgevers in onderhoud: de kleine particulier, 
bedrijven, verenigingen van eigenaren, woningbouwcorpo
raties. Zelfs een grote opdrachtgever met veel vastgoed in 
Rotterdam vindt de aanpak van Dakinnovator uitstekend. 
Van Putten: “Er is bij deze opdrachtgever geen enkel dak 
hetzelfde dus is een op maat gemaakte rapportage veel 
waardevoller. Het ambacht van de vakman wordt hier op 
prijs gesteld. We maken op een ambachtelijke manier een 
digitale rapportage op maat. Elk gebouw kent een eigen  
inspectie en een eigen onderhoudsplan. En de klanten  

SPECIAL ONDERHOUD EN RENOVATIE KLEINE ORGANISATIE VOOR HET KLEINE ÉN GROTE WERK

“ Verenigingen van eigenaren 
schuiven het onderhoud voor 
zich uit, terwijl het belangrijk is 
daarvoor elk jaar te reserveren”

Lekdetectie

Horeca op een dakterras; moet het dak wel aankunnen.

Sedumdak in Rotterdam.



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. 

Klinkt 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!

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!



Roofs     5554     Roofs

STERK IN MAATWERK

Brouwers Zink is ‘sterk in maatwerk’, zo is de afgelopen 
35 jaar wel gebleken. Men richt zich erop om klanten 
zoveel mogelijk te ontzorgen en is ontstaan als werk
plaats waar alles op maat wordt gemaakt. Daar is een 
uitstekende logistiek, met eigen transportmiddelen,  
aan toegevoegd waardoor de materialen door het  
hele land worden bezorgd.

Door de jarenlange ervaring is een ongelofelijk hoge 
productiviteit in de werkplaats ontstaan met bijzonder 
weinig afval. Zelf maken loont zich meestal niet voor 
een verwerker als het binnen 24 uur bij Brouwers kan 
worden gemaakt en bezorgd. Zink is het belangrijkste 
basis product van de maatwerk productie. Maar ook 
uit koper, lood, aluminium, plastisol, PVDF en staal wordt 
volop maatwerk gemaakt.
Om goede producten te kunnen produceren, werkt 
Brouwers Zink met topmerken zoals Nedzink, Rheinzink, 
VMZinc, KME, Uzimet, Schneider, Prefa, Vestis, Tata Steel, 
SSAB, Jack Muller en Renolit.

DAKEN&ZAKEN DAKEN&ZAKEN

ONTDEK DE TROEVEN VAN RAVATHERM XPS 

Ravago Building Solutions (RBS) stelt de Ravatherm XPSisolatie 
voor op de eerste editie van DAKEN & ZAKEN. Ravatherm XPS 
staat garant voor drukvaste dakisolatie met een gesloten 
celstructuur, wat hoge thermische prestaties waarborgt op 
lange termijn. Dankzij haar unieke producteigenschappen 
is Ravatherm XPS uitermate geschikt voor multifunctionele 
omkeerdaken, waarbij de isolatie bovenop de dakbedekking 
wordt geplaatst. 

RBS begeleidt u graag bij het maken van de juiste dakisolatie
keuze. Bezoek de RBSstand op DAKEN & ZAKEN,  
deel uw plannen met een expert en ontdek  
het type Ravatherm XPS op maat van uw  
project. Bovendien maakt u kans om uw logo  
te winnen in Ravatherm XPS, gecreëerd door  
middel van laser cutting uit de blauwe isolatie 
platen. Een uniek aandenken!  
www.ravagobuildingsolutions.com/nl

RAVAGO BUILDING SOLUTIONS BENELUX

STAND 109

VOOR AL UW DAKMATERIAAL

Brouwers Zink & Dak, hét filiaal voor al uw dakmateriaal,  
is een nieuw concept dat Brouwers Zink in de markt heeft 
gezet als filiaalformule in Gouda, Eindhoven, Maastricht  
en Maasmechelen (B). Met een compleet assortiment van 
dakmaterialen van topmerken zoals BMI Icopal, Bauder,  
SureSeal EPDM, Guardian en Nedzink kunnen klanten snel 
en met deskundig advies worden geholpen. 

In de filialen wordt ook zink en plastisol op maat gemaakt 
met de aanvullende mogelijkheid om grotere werken of 
andere materialen bij Brouwers Zink te laten klaarmaken. 
Daarnaast is in Eindhoven een trainingslocatie ingericht  
voor producttrainingen. 

De verwachting is dat de filiaalformule de komende jaren  
verder gaat groeien met nieuwe locaties en nieuwe pro
ducten, dus blijf ons volgen via social media of onze  
nieuwsbrief. En kom gerust eens binnenlopen in Gouda,  
Eindhoven, Maastricht of Maasmechelen (B) waar de  
koffie voor u klaarstaat.

BROUWERS ZINK & DAK

STAND 157

Hét filiaal voor al uw dakmateriaal

BROUWERS
ZINK & DAK

DUURZAAM EN VERANTWOORD ONDERNEMEN MET NEDZINK

NedZink is klaar voor de toekomst. Door op een duurzame wijze het natuurlijke 
bouwzink te produceren, draagt de zinkproducent bij aan een maatschappe
lijk verantwoorde economie en toekomst. In onze onlangs geopende nieuwe 
duurzame fabriek in BudelDorplein worden hoogwaardige zinkproducten ver
vaardigd voor toepassingen in gevelbekleding, dakbedekking, dakgoten en 
hemelwaterafvoersystemen. Het productportfolio is heden ten dage rijker dan 
de traditionele zinkkleur die we kennen. Met name het geprepatineerde zink 
met organische antifingerprint coating levert hoogwaardige architectonische 
producten op, die naast duurzaam ook een lust zijn voor het oog. Benieuwd 
naar de verschillende NedZink producten? Dan hopen wij u te mogen verwel
komen tijdens de vakbeurs ‘DAKEN EN ZAKEN’ 

NEDZINK

STAND 103

STAND 140

BROUWERS ZINK

Het is helaas een hele tijd niet mogelijk geweest. Nu zijn 
we blij dat we kunnen deelnemen aan de eerste editie 
van de dakenvakbeurs DAKEN & ZAKEN, en we u hier 
kunnen treffen!

Dakenvakbeurs DAKEN & ZAKEN is het ideale evenement 
om de VBFEPDM zelfklevende prefab hoekstukken te 
introduceren.

Het betreft een in eigen huis ontwikkeld en beproefd 
ontwerp ten behoeve van detailafwerking. Dit volgens 
een gepatenteerd model. Het afwerken van binnen en 
buitenhoeken, alsmede het afwerken van lichtkoepel
hoeken wordt hierdoor vele malen eenvoudiger en 
zekerder. 

Graag geven we u nadere informatie op onze  
stand 130!

VAN BEEK EPDM

STAND 130

UNIVERSAL PERFECT FIX 

In alle jaargetijden dakbanen verwerken zonder open vuur
BMI Icopal introduceert Universal Perfect Fix, een speciale hechtingsplaat die het  
mogelijk maakt om Icopal Universal dakbanen zonder open vuur ook onder winterse  
omstandigheden te verwerken. De panelen zijn hiervoor voorzien van een speciale coating.  
Met hete lucht wordt de Icopal Universal dakbaan op het Perfect Fix paneel gelast.  
Hierdoor ontstaan, ook op koude en natte ondergronden, sterke waterdichte aansluitingen. 

Brede toepassingsmogelijkheden
De Universal Perfect Fix panelen zijn verkrijgbaar als fixatieprofiel om Icopal Universal dakbanen duurzaam in dakranden aan te 
brengen. Detailoplossingen zoals bij dakranden, dakovergangen en opstandstroken zijn eenvoudig uitvoerbaar door gebruik  
te maken van voorgevormde profielen. Waar maatwerk nodig is, kunnen hele platen van 2 x 1 meter worden gebruikt die door het 
dakdekkersbedrijf in de juiste vorm worden gezet. Universal Perfect Fix wordt mechanisch met behulp van schroeven op de onder
grond bevestigd. Vervolgens wordt de Icopal Universal dakbaan met hete lucht op het Perfect Fix paneel gelast.

BMI Icopal demonstreert Universal Perfect Fix op stand 122/123 op de beurs DAKEN & ZAKEN.  

BMI ICOPAL

STAND 122/123



CCFnl gevestigd in Emmeloord, is een bedrijf dat klant  
gericht werkt. Snelle leveringen zijn daardoor vaak mogelijk.  
Het product Imsorb, een zeer hoogwaardig product,  
wordt hier verpakt van grote Big Bags naar potten, emmers  
en zakken. Er wordt naar de klant geluisterd, waardoor we dat 
leveren wat gevraagd wordt. Privat labels, emmers, potten, 
Slurpzakken en niet te vergetende hygroscopische zakjes, die 
de luchtvochtigheid in vochtige ruimtes verlagen. Denk o.a. 
caravans, bedrijfsauto’s, schakelkasten etc. 

Imsorb, het product is ongevaarlijk voor het milieu. Dit is middels 
laboratoriumproeven bewezen. Het product Imsorb is een 
product waarmee de dakdekker en loodgieter geld besparen 
kan in tijd, door snelle werking. Ga naar de lekkage, gooi het 
poeder op de te bewerken plek en haal je gereedschap.  
Als je terug bent, is de dam reeds klaar. Nadat het werk klaar  
is, schoonvegen en afvoeren in een grijze container.
www.imsorb.nl

De vraag naar 
dunne, effectieve 
isolatiematerialen 
neemt snel toe en 
daar spelen we met 
de ATI isolatiefolies 
op in! 

ATI Isolatiefolie
BZW Holland is leve
rancier van dunne 
ATI Isolatiefolie. Door 
reflectie kan met 
beperkte dikte een 
goede isolatiewaarde behaald worden.

Het materiaal onderscheidt zich in:
* Ruimtebesparing
* Energiebesparing
* Gebruiksgemak
* Eenvoudig bewerkbaar
* Stofvrij

Er zijn zowel dampopen als dampdichte folies beschik
baar, die voor elke situatie waar geïsoleerd moet worden 
een oplossing kan bieden! In het kader van renovatie  
is met de ATI Pro Bardage ook een folie beschikbaar,  
die voor meerdere toepassingen in aanmerking komt 
voor de ISDEsubsidie!

Begin 2022 wordt een nieuwe dampopen  
folie verwacht, die ook in aanmerking komt  
voor de ISDEsubsidie. Op die manier  
wordt het ook mogelijk om via de  
buitenkant van het dak te isoleren  
incl. subsidiemogelijkheden. 

DAKEN&ZAKEN DAKEN&ZAKEN

IMSORB

STAND 116

HET DAK OP MET RECTICEL INSULATION

Met de stijgende energieprijzen is de noodzaak om woningen 
en gebouwen fundamenteel goed te isoleren tot iedereen 
doorgedrongen. Corporaties en woningeigenaren kunnen 
niet anders dan nu tot actie overgaan. Versneld isoleren 
staat hoog op ieders agenda en de meeste winst is te beha
len bij het dak. 
Voor het hellende en het platte dak heeft Recticel Insulation 
een tal van thermische isolatieoplossingen. Maak kennis 
met de DeckVQ®. Een thermische vacuümisolatieplaat voor 
platte daken en dakterrassen waar de ruimte om te isoleren 
beperkt is. Met een dikte van slechts 60 mm kun je zelfs een 
RDwaarde van 7,50 m²K/W behalen! Voor het naisoleren  
van een hellend dak biedt de Euroroof® Reno een slimme 
oplossing of ontdek de vele mogelijkheden van de  
universele Eurothane® Silver®. Kortom, kom het dak op bij 
Recticel Insulation en zorg dat je helemaal uptodate bent. 
Wij kijken er naar uit om je te mogen ontvangen op onze stand. 
Voor iedere bezoeker hebben we een leuke “isolatieverrassing”. 
Kijk voor meer informatie ook op www.recticelinsulation.nl 

RECTICEL INSULATION

STAND 128

NIEUWE KUNSTSTOF HEMELWATERAFVOEREN VOOR BITUMEN GROOT SUCCES
Na 4 jaar ontwikkelen zijn de kunststof hemelwaterafvoeren van Trilago B.V. sinds enkele 
weken verkrijgbaar en meteen een groot succes. De afvoeren worden geproduceerd in 
Nederland en zijn gemaakt van een speciale kunststof mix (HQMX) die perfect versmelt 
met APP en SBS bitumen. Door verhitting met een brander of föhn (NEN 6050) ontstaat 
een homogene verbinding. De Trilago afvoeren zijn lichtgewicht en toch oersterk.  
De verwerking is eenvoudig en er komen geen giftige dampen vrij. “De interesse voor 
onze afvoeren is erg groot. De moderne dakdekker ziet meteen de voordelen en wil na 
het gebruiken van de Trilago afvoeren niets anders meer. Een aantal grote dakdekkers
bedrijven werkt inmiddels met onze producten en de reacties zijn erg positief!” aldus 
Jan Arend Borghuis, voormalig dakdekker en bedenker van de Trilago afvoeren.  
Bezoek de Trilago stand 146 op de DAKEN & ZAKEN beurs. Meer informatie over de  
Trilago producten is te vinden op www.trilago.nl.

TRILAGO

STAND 146

STAND 178

BZW HOLLAND

INNOVATIEVE KERAMISCHE PANNEN  
VOOR DAK EN GEVEL

Tejas Borja revolutioneert 
reeds enkele jaren de  
markt van keramische  
pannen. De fabrikant  
maakt gebruik van hoog
technologische inkjet
printing om keramische 
pannen een unieke look  
te geven. De resultaten zijn verbluffend: keramische pan
nen die eruitzien als koper, natuurleien, hout, natuursteen, 
enz. behoren voortaan tot de mogelijkheden. Het brede 
gamma laat toe om zowel aan te sluiten bij strakke 
gebouwen als bij de meer landelijke en traditionele 
architectuur. 

IN PRIMEUR: 5XL MINIMALISTISCHE ZONNEDAKPAN
Tejas Borja presenteert op DAKEN & ZAKEN de nieuwste 
5XL Solar dakpan. Deze combineert een volwaardige 

keramische structuur 
met een hoogwaardig 
geïntegreerd monokris
tallijn of CIGS glasglas 
zonnepaneel. Met een 
vermogen tot 144 Wp/m²  
is deze dakpan dé 
 oplossing om zonne
energie via het hellend  
dak op te wekken zonder 

toe te geven aan design en esthetiek. Tejas Borja toont  
in primeur ook de nieuwste Flat10 Tech inbouw zonne
cassettes op de beurs.

TEJAS BORJA

STAND 175

VM BUILDING SOLUTIONS, FABRIKANT VAN VMZINC, CARLISLE EPDM EN TPO, US MADE

Zoekt architect, distributeur en installateur die interesse heeft in meerwaarde producten en diensten.
150 jaar ervaring, producten met + 50 jaar levensduur, karaktervolle tinten en uitvoeringen.
Duurzaamheid is bij ons al gekoesterde vintage.

DOEN, neem nu contact met: 

Pieter.Wortel@vmbuildingsolutions.com
+31 651 04 87 49
Gratis opleiding en bezoek

VM BUILDING SOLUTIONS

STAND 173
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De optimale isolatieoplossing voor bestaande hellende daken

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

recticelinsulation.nl

Ad_Recticel_Euroroof-Reno_210x297.indd   1 04/06/2020   16:03



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!

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
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Ook na 1 oktober 2021 gaat de Belastingdienst nog niet over tot het hand

haven van de Wet DBA, zo schrijven minister Koolmees van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid en staatssecretaris Vijlbrief van Financiën in de zevende 

voortgangsbrief ‘werken als zelfstandige’. Eind september 2021 werd die brief 

naar de Tweede Kamer gestuurd. De opschorting van de handhaving duurt 

nu in ieder geval totdat er een nieuw kabinet is. 

Handhavingsmoratorium 
Wet DBA

Belastingdienst niet zijn opgevolgd binnen de gegeven  
redelijke termijn. Met de al bestaande (personeels)problemen 
bij de Belastingdienst, de zeer beperkte mogelijkheden en 
coronagerelateerde problemen als uitvoeringsproblemen 
bij controles en nog meer werkdruk door steunmaatregelen, 
is het momenteel echter de vraag hoe intensief die hand
having is.

WEBMODULE
De roep om duidelijkheid en handhaving is er vanuit de 
praktijk wel degelijk. De arbeidsrelatie wordt van oudsher 
gekenmerkt door drie hoofdelementen: loon, (persoonlijke) 
arbeid en de gezagsverhouding. Met name dat laatste punt 
is er één waar discussie over kan bestaan. Uit gesprekken die 
gevoerd zijn met verschillende sectoren blijkt dat de ver
schillen tussen het werken in loondienst en als zelfstandige  
te groot zijn. Dat creëert een ongelijk speelveld.  
Sommige werkgevers voelen zich oneerlijk beconcurreerd 
door opdrachtgevers die zelfstandigen inhuren, terwijl het  
feitelijk om werknemers gaat. In andere sectoren kan het zo 
zijn dat wegens schaarste en de voorkeur van veel werken
den om als zelfstandige te werken, opdrachtgevers zich 
gedwongen voelen om zelfstandigen in te huren, terwijl er 
eigenlijk sprake zou zijn van een arbeidsovereenkomst.  

De verlenging van het handhavingsmoratorium komt niet 
compleet uit de lucht vallen. In juli gaf staatssecretaris  
Vijlbrief in een debat al aan dat het moratorium niet af  
zou lopen in oktober. Op deze manier lijkt er voorlopig nog 
geen einde te komen aan de problematiek omtrent de  
kwalificatie van een arbeidsovereenkomst en een overeen
komst van opdracht.

DE WET DBA
In 2016 werd de Wet DBA (deregulering beoordeling arbeids
relatie) ingevoerd als vervanger van de Verklaring Arbeids
relatie. Deze wet moest meer duidelijkheid bieden in de 
kwalificatie van een overeenkomst als dan wel een arbeids
overeenkomst, dan wel een overeenkomst van opdracht.  
Het onderscheid tussen opdrachtnemers en werknemers  
bepaalt tenslotte of er sprake is van een inhoudingsplicht 
voor de loonheffingen en een verzekeringsplicht voor de werk
nemersverzekeringen. Bovendien verdient een zelfstandige 
vaak meer dan een werknemer, terwijl de opdrachtgever niet 
gebonden is aan wettelijke bepalingen die de werknemer 
beschermen, zoals ontslagbescherming en loondoorbetaling 
bij ziekte. Dat maakt het kwalificatievraagstuk een fraude
gevoelig onderwerp.

Al vrij snel werd duidelijk dat de Wet DBA niet de duidelijk
heid en de rust bracht die beoogd was. Het kabinet besloot 
dan ook om de wet te vervangen en tot er een goed alter
natief was de handhaving van de wet op te schorten. In het 
Toezichtplan Arbeidsrelaties 20202021 is de bevoegdheid  
tot handhaving van de Belastingdienst wel iets opgerekt.  
De Belastingdienst kan nu handhaven wanneer er sprake 
is van kwaadwillendheid en wanneer aanwijzingen van de 

JURIDISCHE ZAKEN

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Het gevaar dat ze bestraft worden door de fiscus nemen ze 
dan op de koop toe, uit angst voor personeelstekorten of  
het verliezen van klanten.

In januari 2020 adviseerde de Commissie Borstlap dat het 
verkleinen van de (fiscale) verschillen tussen zzp’ers en  
werkenden grote urgentie heeft. Het advies bood echter 
geen concrete voorstellen of alternatieven voor de Wet DBA. 
Op 11 januari 2021 is het kabinet vervolgens een pilot gestart 
met een webmodule. Hier kunnen opdrachtgevers anoniem 
een digitale vragenlijst invullen. De uitkomst moet meer 
duidelijkheid geven of voor bepaalde werkzaamheden een 
zelfstandige mag worden ingehuurd, of dat hiervoor een  
arbeidsovereenkomst moet worden gesloten. Het doel van 
de pilot is om zicht te krijgen op de werking van de web
module en wat deze voor opdrachtgevers in de praktijk kan  
betekenen. De uitslag is niet juridisch bindend en er vallen  
geen rechten aan te ontlenen. Uit de gegevens die volgen  
uit de pilot tot en met 11 juli 2021 blijkt dat in 28% van de  
gevallen de ‘indicatie buiten dienstbetrekking’ wordt gegeven; 
in 33,9% van de gevallen is er een ‘indicatie dienstbetrekking’. 

In 9,7% van de gevallen is er sprake van een zogenaamde 
‘fictieve dienstbetrekking’, waarbij een opdrachtnemer feitelijk 
een werknemer blijkt te zijn. In 28,4% van de gevallen kon de 
webmodule op basis van de informatie geen oordeel vellen.

TOEKOMST
De verzamelde data uit de webmodule worden door het 
kabinet gebruikt om een beter inzicht te krijgen in de beoor
deling van arbeidsrelaties in de praktijk ten opzichte van het 
huidig wettelijk kader. Zo hoopt het kabinet een duidelijker 
beeld te krijgen van de wijze waarop de huidige kwalificatie
criteria uitwerken in en voor de praktijk. De toekomst van de 
webmodule en de regelgeving omtrent zelfstandig werken 
ligt echter in de handen van het nieuwe kabinet. Zo is er  
vijf jaar na invoering van de Wet DBA nog geen direct zicht 
op een vervanger en blijft de onduidelijkheid voor opdracht 
en werkgevers en opdracht en werknemers nog even voort
duren. Nu is het een kwestie van wachten op ‘een redelijk 
handhaafbaar alternatief’. ■

Ruud Olde, partner en bestuurder bij  
Poelmann van den Broek Advocaten

Ruud Olde

ARBEIDSRELATIES

“ De roep om duidelijkheid  

en handhaving is er vanuit  

de praktijk wel degelijk”

“ De Wet DBA bracht niet  

de duidelijkheid en de rust  

die beoogd was”



rockwool.nl >1.000 °C 

In geval van brand heeft niemand iets aan uitvluchten. U kunt beter vooraf uw verantwoordelijkheid 
voor de bescherming van personen en materiële zaken nemen. Kies voor onbrandbare ROCKWOOL 
steenwol isolatie: Euro-brandklasse A1, smeltpunt > 1.000 °C. 

Minimaal 1.000 °C, een verantwoorde keuze!

HAD IK MAAR, WAS IK MAAR...
TE LAAT.

CARLISLE® waterdichte oplossingen
Summertime - © SeARCH

WWW.CCM-EUROPE.COM

Voor elk project een
duurzame oplossing

CARLISLE® CM Europe biedt met 
RESITRIX® en HERTALAN® duurzame 
EPDM afdichtingen voor platte 
daken, gevels, goot- en plantenbak 
oplossingen. Water- en luchtdichte 
oplossingen met maatgerichte 
service, technisch advies en 
projectbegeleiding.

Uw kennispartner van ontwerp tot realisatie.
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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.

“ Wij gaan heel ver in  
meedenken en innovatie”

regen kan die voorspellen hoeveel lekkagemeldingen er  
op een bepaalde dag gaan binnenkomen. Wij kunnen dan 
zorgen dat we de capaciteit in huis hebben, zodat we snel 
kunnen schakelen. Verder hebben we bijvoorbeeld goot
sensoren: die meten de vervuiling van de goot, zodat je een 
goot niet onnodig of juist te laat gaat vegen. We hebben 
sensoren voor op het dak, die temperatuur en vochtigheid 
van het dakpakket meten. Zit er te veel vocht in het pakket, 
dan heeft dat invloed op de isolatiewaarde en ligt lekkage 
op de loer. Dat vertelt ons dashboard ons en zo kunnen we 
tijdig actie ondernemen. Sensoren in daktuinen kunnen de 
isolatiewaarde van de tuin meten, zodat we weten wat een 
daktuin doet voor de binnentemperatuur. We werken aan 
een elektrische kraan, om daarin uitstootvrij te zijn.”  

Maar de innovatie gaat nog een stap verder, vertelt De Keijzer: 
“We ontwikkelen met externe onderzoekers de inzet van 
drones en zeppelins voor inspectie van het dak. We dromen 
van een inspecteurvrije monitoring van het dak. De beelden 
van de drones en zeppelins kunnen door software worden 
geïnterpreteerd. Alleen bij uitzondering hoeft er dan een 
inspecteur het dak op voor inspectie. Dat is handig nu er 
steeds minder mensen zijn om het werk te doen, terwijl de 
daken natuurlijk net zo waterdicht moeten blijven.”

DELEN EN VERMENIGVULDIGEN
De Keijzer studeerde Technische Bedrijfskunde aan de 
Hogeschool van Amsterdam en werkte daarna in diverse 
managementfuncties. “De rode draad in mijn leven is service. 
Ik ben van nature dienstverlenend en vind het leuk om 
problemen voor klanten op te lossen. Het mooist vind ik het 
als we een stapje verder kunnen gaan en de klant positief 
kunnen verrassen door meer te doen dan er gevraagd  
werd. Eerst deed ik dat in het witgoed, daarna in de bouw.  
Ik was directeur Service en Onderhoud bij Ymere. Onder mijn 
verantwoordelijkheid viel ook het (dagelijks) onderhoud van  
de daken. In eerste instantie deden we dat met eigen mensen,  

maar we kwamen erachter dat dat efficiënter en beter gaat  
door gespecialiseerde dakpartijen in te huren. In 2011 ont
wierpen we een model waarbij de circa 80.000 daken van 
Ymere onder de verantwoordelijkheid gingen vallen van 
meerdere dakpartijen. We gaven hen de opdracht om het 
verder onderling te regelen. Bedrijven die voorheen concur
renten waren, moesten nu samen de taken verdelen. Dat was  
revolutionair, zo’n ‘gedwongen’ samenwerking in een dakteam.  
Maar het werkte geweldig, met betere klanttevredenheid, 
kortere doorlooptijden en een betere staat van het bezit.  
De partijen voelden zich verantwoordelijk. Zo werkt ook  
ketensamenwerking: in de samenwerking ben je samen 
 verantwoordelijk voor het project. Dat het ook de opdracht
gever goed bevalt, is onlangs bevestigd doordat het contract 
voor weer een periode van minimaal 5 jaar verlengd is.”

Door de opkomst van multifunctionele daken zijn er meer en  
meer uiteenlopende partijen betrokken bij het maken van 
een dak. “Voor mij als directeur Ketensamenwerking is dat een  
echte snoepwinkel, want er zijn zo veel interessante partijen 
betrokken bij een multifunctioneel dak”, zegt De Keijzer.  

Nolanda Klunder

André de Keijzer is directeur Ketensamenwerking bij  
Patina Dakdenkers. “Bij Patina kunnen we onze zakelijke  
opdrachtgevers alles aanbieden rondom het dak”,  
legt De Keijzer uit. “Het gaat daarbij dus niet alleen over 
nieuwbouw en reno vatie maar ook over service, inspecties, 
onderhoud, valbeveiliging, pvpanelen en bliksembeveiliging. 
Dat doen we vanuit ons hoofdkantoor in Beverwijk vooral 
voor de grote Randstad in brede zin, maar opdrachten in 
andere delen van het land komen ook voor.”

BONDGENOTEN
“We zijn geen types om een dak te maken en dan afscheid 
te nemen: ‘Succes ermee, zie maar hoe het verder gaat  
met je dak’”, vertelt De Keijzer. “We voelen ons eigenaar van 
het dak en willen betrokken en verantwoordelijk blijven.  
Daarom zetten we in op langdurige relaties met onze 
 opdrachtgevers. We ontzorgen de opdrachtgevers volledig.  
Dat is misschien een modeterm, maar voor ons betekent het  
dat we niet alleen willen helpen, maar ook bondgenoot zijn. 
Helpen is iets wat je doet omdat het moet, een bondgenoot  
ben je omdat het kan. Omdat we ons verantwoordelijk voelen, 
gaan we veel verder in meedenken met de klant. De klant 
heeft bepaalde wensen, maar als expert wijzen wij hem erop 
wat er nog meer zou kunnen of zelfs zou moeten. Een dak 
gaat minimaal dertig jaar mee. Keuzes die je nu met de  
opdrachtgever maakt, bepalen waar de opdrachtgever in 
2051 staat, bijvoorbeeld wat betreft CO2neutraliteit.  
Omdat je de keuzes jarenlang meesleept, is het van belang 
dat wij vanuit onze expertise aanbevelingen doen waar de 
opdrachtgever zelf nog niet aan gedacht heeft.” 

SENSOREN EN DRONES
De Keijzer: “Wij noemen ons Dakdenkers omdat we zo ver 
gaan in meedenken met de klant, maar ook omdat we heel 
veel aan innovatie doen. Zo hebben we sinds ongeveer  
twee jaar een lekkagevoorspeller. Op basis van weerberich
ten van het KNMI en eerdere situaties met dezelfde wind en 

AAN TAFEL MET… ANDRÉ DE KEIJZER

“Neem een groendak. Wij zijn geen hoveniers, dus die mensen 
zoeken wij in ons netwerk. We zoeken samenwerkings verbanden, 
net zoals we voor onze innovaties samenwerkingsverbanden zoe
ken met diverse specialisten/onderzoekers.  
Ook hier streven we naar langdurige samenwerking.  
Voor groendaken moeten de hovenier en de dakdekker  
iets snappen van elkaars werk. De hovenier moet snappen 
hoe de dakopbouw in elkaar zit en dat hij niet kan gaan staan 
graven. Dat is een kwestie van goed communiceren en de juiste 
samenwerkingen aangaan.”

Communiceren is telkens een belangrijke factor,  
legt De Keijzer uit. “Een belangrijk deel van mijn werk is het  
verbinden van alle betrokken partijen: binnen ons eigen bedrijf, 
binnen verschillende dakteams, met opdrachtgevers en met 
andere externe partijen. Je moet elkaar in de samenwerking  
niet langer zien als concurrent en open durven communiceren. 
Als je je kennis en ervaring durft te delen, kom je verder.  
Want als je niet kunt delen, kun je ook niet vermenigvuldigen.” ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

ANDRÉ DE KEIJZER IN ACHT VRAGEN
BURGERLIJKE STAAT? GETROUWD.

KINDEREN? TWEE KINDEREN.

WAT DOE JE ALS JE NIET WERKT? IK DOE ACTIEF EN PASSIEF  
AAN SPORT. ACTIEF DOE IK AAN GOLF EN TENNIS, PASSIEF DOE IK 
AAN VOETBAL: IK KIJK GRAAG VOETBALWEDSTRIJDEN VAN MIJN 
ZOONTJE, VAN AJAX OF OP TV, EN IK ZIE GRAAG FORMULE 1.  
DAARNAAST GA IK GRAAG OP VAKANTIE. 

FAVORIETE MUZIEK? TRANCE.

FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING? AUSTRALIË IN DE ZOMER, 
OOSTENRIJK IN DE WINTER.

FAVORIETE STAD? AMSTERDAM.

FAVORIETE GEBOUW OF ARCHITECT? IK VIND ONS DAK VAN  
HET DIJKLANDER ZIEKENHUIS IN PURMEREND ERG MOOI. WIE UIT  
HET RAAM KIJKT, ZIET GEEN INDUSTRIEEL ZWART DAK MAAR EEN 
MOOI GROEN DAK. HOPELIJK DRAAGT DAT VOOR DE PATIËNTEN  
BIJ AAN EEN POSITIEVE SFEER.

WAAR BEN JE IN JE WERK HET MEEST TROTS OP? OP HOE  
WE EEN KLEINE BIJDRAGE LEVEREN AAN FIJN WONEN VOOR  
VEEL HUURDERS EN ANDERE GEBRUIKERS VAN GEBOUWEN,  
WAARBIJ DUURZAAMHEID EEN STEEDS GROTERE ROL GAAT VER
VULLEN. EN OP ONZE LANGDURIGE SAMENWERKINGSVERBANDEN, 
WAARBIJ WE HET BEGRIP DAKDENKEN INVULLING GEVEN.

“ We zijn geen types om  
een dak te maken en  
dan afscheid te nemen”



Laat je inspireren op www.roval.nl

ALLESKUNNER MET ALUMINIUM DAKRANDEN

Je kunt het zo gek niet bedenken of Roval Aluminium kan 

het. Als marktleider aluminium dakranden heeft Roval niet 

alleen een uitgekiend assortiment standaarddakranden en 

architec tonische dakranden. Roval zorgt eventueel ook voor 

bevestigingsgaten, bevestigingsmiddelen, hoekstukken en 

verbindingsplaatjes. Uiteraard zijn onze aluminium dakranden 

voor elk project helemaal op smaak te brengen in vrijwel alle 

Ral-kleuren of geanodiseerd.

Roval Aluminium 
Roval Aluminium is specialist in de ontwikkeling, 

productie en levering van aluminium bouwpro 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.

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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VITALITEITSMANAGEMENT

 
‘ Handboek Personele Regelingen’  
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’.

In het Handboek 
Personele Regelingen 
vindt de werknemer 
belangrijke arbeids
voorwaarden, aange
vuld met afspraken en 
regels die in het bedrijf 
gelden. Afspraken en 
regels vormen een aanvulling op hetgeen de wet voorschrijft. 
Bij werkgevers zijn deze in goed onderling overleg tot stand 
gekomen. Dit Handboek Personele Regelingen vormt dan 
ook een integraal onderdeel van de arbeidsovereenkomst 
met de werknemer.

Voorwaarden en regels zorgen er samen voor dat er duide
lijkheid is over de positie binnen ons bedrijf; zonder deze 
afspraken zou het niet mogelijk zijn een verantwoord sociaal 
beleid te voeren. Opgemerkt wordt dat deze voorwaarden 
slechts van toepassing zijn voor zover zij niet in strijd zijn met 
de wet, of met regelingen die uit de wet en de geldende 
CAO voortvloeien. Bovendien dient bij de toepassing van 
de diverse voorwaarden gehandeld te worden in de geest 
waarin dit handboek is samengesteld. De werkgever is van 
mening dat de arbeidsvoorwaarden een afspiegeling zijn 
van de sfeer waarin gewerkt wordt, een sfeer van openheid, 
waarbij het feit ‘dat we het samen moeten klaren’ steeds een 
uitgangspunt is.

Het Handboek Personele Regelingen 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 het Handboek 
Personele Regelingen.

Spelen heeft de mens altijd gedaan, spelen is van alle 
tijden. Archeologen vinden regelmatig resten van borden 
en figuren. Belangrijk bij een spel zijn de regels. Regels zijn 
een essentieel onderdeel van elke sport en elk spel. Het zijn 
afspraken die je met elkaar maakt om de sport goed te 
laten verlopen.

Regels moeten helder en eenduidig zijn. Denk aan elke 
 willekeurige sport. Soms zijn de regels van het spel regionaal 
anders, denk hierbij aan kaartspellen zoals bijvoorbeeld het 
spel rikken. En deze regionale verschillen kunnen frictie veroor
zaken tijdens het spelen. Niet alleen regels moeten duidelijk 
zijn, dat geldt ook als iemand voor een ander gaat werken.

Als een werknemer voor een werkgever gaat werken, zijn er 
arbeidsvoorwaarden. Arbeidsvoorwaarden zijn goeddeels 
wettelijk bepaald, ofwel zijn deze uitvoerig beschreven in  
een CAO, dan wel in de individuele arbeidsovereenkomst. 
Echter dan nog zijn er afspraken en regels welke niet in  
voorgaande ‘gevangen’ zijn. Bij Gebr. Janssen hebben wij 
deze beschreven in het Handboek Personele Regelingen.

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

iWINDOW2
HET FAVORIETE 
PLATDAKRAAM ...

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

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

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

adv roofs NL iWindow2_keukenblok_2021.indd   1adv roofs NL iWindow2_keukenblok_2021.indd   1 18/10/2021   10:4918/10/2021   10:49
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Tata Steel heeft in Geldermalsen de 

modernste en meest innovatieve  

fabriek ter wereld voor de productie van 

stalen dak en gevelpanelen gebouwd 

en onlangs in bedrijf genomen.  

Het volle dig duurzame gebouw huisvest 

twee hightech nieuwe productie lijnen 

en vervangt de productielocatie in 

 Nieuwegein, die inmiddels is gesloten. 

SABprofiel is een 100% dochteronder

neming van Tata Steel Nederland.

Grote vraag naar stalen dak en gevelpanelen

Nieuwe fabriek Tata Steel 
in Geldermalsen in bedrijf

BEDRIJFSNIEUWS

“De bouw van deze fabriek is een strategisch belangrijke stap voor 
ons staalbedrijf”, aldus Hans van den Berg, directievoorzitter van  
Tata Steel Nederland. “We beschikken nu over de modernste installa
ties en door de grotere productiecapaciteit kunnen we de klanten 
nog beter bedienen. En dat doen we met innovatieve, toonaange
vende producten gemaakt van ons staal uit IJmuiden, waarmee 
onze klanten duurzaam kunnen bouwen.” Er is een grote vraag 
naar de stalen dak en gevelpanelen van Tata Steel. De markt voor 
sandwichpanelen trekt mede aan door toenemende isolatieeisen, 
verduurzaming van bestaande gebouwen en de noodzaak om 
asbestdaken te vervangen. Het gebouw in Geldermalsen is uiteraard 
voorzien van dak en gevelpanelen van Tata Steel. 

REGIONALE WERKGELEGENHEID
“Door in dezelfde regio te bouwen, konden de medewerkers uit de 
inmiddels gesloten vestiging in Nieuwegein in dienst blijven”, aldus 
Govert Kockelkoren, directeur van SABprofiel. “Door de grote vraag 
verwachten we onze productiecapaciteit nog verder uit te breiden 
door extra personeel aan te trekken, waarmee we de regionale 
economie verder versterken. Door gebruik te maken van onze eigen 

De nieuwe fabriek van SAB (dochterbedrijf Tata Steel Nederland)  

in Geldermalsen, waar hightech stalen panelen voor dak- en  

gevelbekleding worden geproduceerd.

stalen producten en de allerlaatste technieken op het gebied 
van duurzaam bouwen is deze vestiging een prachtig visite
kaartje voor ons bedrijf en voor onze producten. ” De nieuwe 
locatie in Geldermalsen biedt voldoende uitbreidingsmoge
lijkheden en heeft een goede aansluiting op de vlakbij 
gelegen A15 en A2.

DUURZAAM EN VEEL DAGLICHT
De nieuwe fabriek van Tata Steel is een ware showcase  
voor duurzaam bouwen. Warmtepompen maken aardgas 
overbodig en er liggen 5.300 zonnepanelen op het dak. 
Daarnaast wordt gebruik gemaakt van energiebesparende 
technieken als ledverlichting, frequentieregelaars en auto
matisch afschakelen van apparatuur. SABsandwichpanelen 
van voorgelakt staal zorgen voor de warmteisolatie van gevels 
en daken en zijn recyclebaar. Als coating is gekozen voor de  
nieuwe, revolutionaire 3laags Colorcoat Prisma® van Tata Steel 
Colors. De nieuwe fabriek heeft een vloeroppervlakte van 
18.000 m², is 12 meter hoog, 166 meter breed en 233 meter 

lang. Door ervoor te zorgen dat er veel daglicht naar binnen 
komt, is de nieuwe vestiging ook een bijzonder prettige werk
omgeving voor de medewerkers, die ook bij het ontwerpen 
van het gebouw en de aanschaf van de productielijnen  
zijn betrokken.

SAB-PROFIEL
De duurzame en innovatieve dak en gevelbekleding van 
SABprofiel wordt veel toegepast in industriële gebouwen, 
in logistieke distributiecentra en in een grote diversiteit aan 
overige gebouwen. SABproducten zijn onder meer toege
past in het Thialf Stadion, distributiecentra van alle grote 
supermarktketens in Nederland en van Bol.com, Filminstituut 
Eye, Wildlands in Emmen, het AZstadion en ook op Schiphol 
en de luchthavens van Dubai, Qatar en Shanghai. SABprofiel 
(200 medewerkers) is marktleider in Nederland en heeft  
vestigingen in IJsselstein, Geldermalsen en Niederaula (D). ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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PAKKET 
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 DICHTBIJ

Bezoek ons tijdens Daken en Zaken 
op 11 november 2021 op standnummer 169/170

EXPERTS IN WATERDICHTING & ISOLATIE
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Dakspecialisten op internet

www.vebidak.nl

www.eurofast.nl

www.flowlight.nl

Vakgroothandel in dakmaterialen

WWW.DAKNED.NL

Experts in 
dak- en gevelgroen

www.idverde.nl

www.aabo.nl

AABOSAFE
Zorgeloos werken op hoogte.

AABOZINK

AABOFIX
De basis in bevestiging.

www.aabo�x.nl

DakInspectie DakInspectie DakInspectie
AdviesBuro

AABOTOOLS
Gereedschap voor professionals.

www.aabotools.nl

www.leister.shop

www.leister.shop

www.provatherm.nl

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

www.oudemaas.nl

Bevestigingssystemen voor Dak en Gevel
Gereedschappen

PBM en Valbeveiliging
Onderhoud en Reiniging

Dak- en installatietechniek

Kwaliteit in dak-, lood- en zinkwerken

www.daktechniekholland.nl 0184 499 266

www.sealeco.nl

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

 www.eyecatchersafety.com

www.bitasco.nl

www.reflexy.org www.oudemaas.nl

Bevestigingssystemen voor Dak en Gevel
Gereedschappen

PBM en Valbeveiliging
Onderhoud en Reiniging

www.ibsconsultants.nl/dakconsult

D É  D A K B E G R O E N E R

DakConsult

www.optigroen.nl

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

www.begroeningstechniek.nl

Joru Begroeningstechniek BV

Dak & Gevelbegroening 
met systeem
In & Outdoor

www.euroaluminium.nl

UW WEBSITE 
OOK HIER?

Bel:072 5400335www.cpe.nl

Bestel gewoon vanaf 
de bouw!

ACTIONDAK

WWW.ACTIONDAK.NL

Actiondak, de online groothandel in:

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

- DAKRANDAFWERKING - VEILIGHEID - GEREEDSCHAP - KLEDING
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Beijing Daxing International Airport is dé nieuwe commerciële luchtvaart 

hub van het noorden van China en het draagt met recht de titel 's werelds 

grootste luchthaven terminal. Het enorme complex is in september 2019,  

na een bouwperiode van ruim vier jaar opgeleverd. In totaal waren  

220.000 ton staal, 1,6 miljoen kubieke meter beton en 120 miljard Chinese yuan 

(ongeveer 16 miljard euro) nodig om het te bouwen. De bijzondere terminal 

heeft een vloeroppervlakte van 700.000 m2. Vanaf 2025 moet het vliegveld  

72 miljoen passagiers per jaar kunnen verwerken en dat aantal kan oplopen 

tot over de 100 miljoen.

Beijing Daxing International Airport

De rijzende feniks

Tekst: Joep Klerx
Beeld: Shuuetrstock

NEDERLANDS MASTERPLAN
Netherlands Airport Consultants (NACO), een Nederlands 
adviesbureau voor luchthavens, won indertijd de aanbeste
ding voor het ontwerp van het masterplan van de nieuwe 
luchthaven. Deze heeft vier civiele start en landingsbanen 
– wat in de toekomst uitgebreid wordt naar zeven stuks – en 
één militaire start en landingsbaan. De binnenlandse en  
internationale terminals zijn boven op elkaar gestapeld, 
zodat de gigantische luchthaven onder één dak past en 
alle voorzieningen toegankelijk zijn voor reizigers, ongeacht 
hoe ver ze vliegen. Beijing Daxing is de eerste luchthaven ter 
wereld met een compleet dubbeldeks vertrek en aankomst
platform. Bovendien heeft NACO veel aandacht besteed aan 
het grondvervoersysteem van en naar de luchthaven.  
Hogesnelheidstreinen en intercitytreinen, metro’s en open
bare bussen verbinden de nieuwe luchthaven op een snelle 
en efficiënte manier met de stad Beijing en andere belang
rijke gebieden.

De glinsterende structuur van Daxing, die in totaal vier verdie 
pingen beslaat, is ontworpen door wijlen architect Zaha Hadid.  
Binnenin de kern wordt een uitgestrekt, golvend atrium onder
steund door acht reusachtige Cvormige pijlers, elk met 
een lichtkoepel van zo’n 100 meter doorsnede aan de top, 
waardoor er overal natuurlijk licht binnen valt. De 70 hectare 
metende passagiersterminal – dat zijn 98 voetbalvelden – 

heeft een centraal gebouw met zes armen, dat vanuit de 
lucht gezien doet denken aan een feniks die zijn vleugels 
spreidt. Het is gigantisch, maar de afstand tussen het uiteinde 
van de terminal en het centrum bedraagt nooit meer dan 
een wandeling van 600 meter.

DUURZAAMHEID
De nauwe samenwerking tussen Zaha Hadid en creatieve 
engineer Buro Happold heeft ervoor gezorgd dat niet alleen 

CHAPEAUINTERNATIONALE DAKEN

Beijing Daxing International Aiport gezien vanuit de lucht.

Kinderopvangfaciliteiten, interactieve dierenhotels, vele winkels,  

eetgelegenheden, showrooms en 79 gates.
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INTERNATIONALE DAKEN

de uitstraling prachtig is, maar ook in een duurzaam en 
efficiënt werkend gebouw. Geïntegreerde passieve ontwerp
elementen (zonwering, hoog rendement beglazing en een 
verlichtingsstrategie die natuurlijk licht tot op de laagste 
niveaus van het gebouw laat doordringen) verminderen  
het totale energieverbruik en de CO2uitstoot met ongeveer 
50%. Actieve systemen zijn onder meer een dak met lucht
inlaten en luchtafvoerkanalen, waarmee getemperde lucht 
op laag niveau wordt toegevoerd om specifiek de passa
giers te koelen in plaats van loze ruimtes. Dat betekent nog 
minder energieverbruik en meer comfort. Verder beschikt de 
luchthaven over een zonnepanelenpark op het dak van het 
parkeergebouw, de hangars en de vrachtruimten. Ook is een 
installatie voor honderd procent opvang van regenwater 
geïnstalleerd. Zo’n 10% van de door de luchthaven verbruikte 
energie is afkomstig van hernieuwbare energiebronnen.

FUTURISTISCHE FEATURES
Het vliegveld maakt gebruik van gezichtsherkenning voor 
‘veilige’ toegang tot de luchthaven, identificatieapparatuur 
voor het traceren van bagage en onderzoeksrobots.  
Verder zijn er kinderopvangfaciliteiten, interactieve dieren
hotels en vele winkels, eetgelegenheden en showrooms 
aanwezig. Het gebouw heeft 79 gates met luchtbruggen  
die rechtstreeks aansluiten op de terminal.

Naast de hypermoderne interieurs, zijn de vertreklounges ook 
voorzien van vijf traditionele Chinese binnenplaatsen.  

Ontworpen in overleg met Xu Bing, een van China’s meest 
 prominente hedendaagse kunstenaars, zijn de binnen
plaatsen gemodelleerd naar een klassieke Chinese tuin,  
met landschapsarchitectuur met veel houten banken, 
paviljoens, en kronkelende paden bekleed met groen en 
rotsen. De plaatsen zullen een fijne buitenruimte bieden aan 
reizigers op een zonnige dag, maar zullen lang niet altijd 
uitnodigend zijn, aangezien vervuiling in Beijing zo heftig kan 
zijn dat de smog gevaarlijke dichtheden bereikt. Dan zit je 
liever binnen in een gekoelde of verwarmde luchthaven.

HYPERBOLOÏDE STALEN RASTERSTRUCTUUR  
VOOR HET DAK
Arup Engineers kreeg de taak om de dakconstructie te 
 beoordelen en eventuele optimalisatiemogelijkheden te  
overleggen. Het dak van het terminalgebouw is een com
plexe hyperboloïde stalen rasterstructuur met grote over
spanningen die meer dan 350.000 m² beslaat en ruim 
170.000 stalen liggers bevat. Het wordt ondersteund door 
reusachtige Cvormige kolommen die naadloos aansluiten 
op de kromming van het dak. De ingenieurs van Arup hebben 
met behulp van door hen ontwikkelde software de structurele  
configuratie, de belasting, de verticale reacties van het 
ondersteuningssysteem en de structurele doorbuiging en 
verplaatsing geanalyseerd. In totaal werden 420 belastings
combinaties in aanmerking genomen en 38 verschillende 
doorsnedematen in het dak toegepast. Uit de analyse bleek 
dat er ruimte was voor optimalisatie van het ontwerp. 

Arup stelde verschillende strategieën voor de verschillende 
zones van de terminal voor om de dakspantpatronen te 
verbeteren en onnodige constructiediepte en afmetingen 
van de elementen te verminderen. Hoewel het ontwerp van 
het stalen dak voorafgaand aan de toetsing al door verschil
lende lokale ontwerpinstituten was beoordeeld, hielpen de 
uitgebreide optimalisatiestrategieën van Arup het project 
om het staaltonnage verder te reduceren. Dat resulteerde in 
een aanzienlijke kostenbesparing en vermindering van de 
CO2uitstoot. Arup droeg ook bij aan het de integratie van 

het vervoersknooppunt en het terminalgebouw, zodat ze niet op 
afzonderlijke locaties geplaatst hoefden te worden. Die oplossing 
zal bijdragen tot een besparing van meer dan 1,6 miljoen uren 
voor bijna 30 miljoen passagiers per jaar. Zo leiden optimalisaties 
binnen een luchthaven van deze omvang tot besparingen van 
grote omvang. ■

Een complexe hyperboloïde stalen rasterstructuur  

met grote overspanningen.

Natuurlijk licht kan tot op de laagste  

niveaus van het gebouw doordringen.

De verstilde schoonheid van Zaha Hadid.

Vertrekhal voor binnenlandse vluchten.

BEIJING DAXING INTERNATIONAL AIPORT
• ARCHITECT: ZAHA HADID ARCHITECTS
•  ONTWIKKELING MASTERPLAN: NETHERLANDS AIRPORT 

 CONSULTANTS (NACO)
• CAPACITEIT BEZOEKERS: 100 MILJOEN PASSAGIERS PER JAAR
• CAPACITEIT VLUCHTEN: 620.000 PER JAAR
• OPPERVLAKTE TERMINAL: 700.000 M2

• KOSTEN: €16 MILJARD

Dakluifel in aanbouw.



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

Ook voor PVC dakfolie!

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



Amphion Theater Doetinchem:

Van hellend metselwerk  
naar een zinken felsgevel

Onderzoek aan de bestaande gevel wees uit dat de bouw
kundige problemen op te lossen waren door een ander 
type gevelmateriaal te kiezen, zegt Friso van der Steen van 
Mecanoo, verantwoordelijk voor het initiële ontwerp van het 
gebouw. “We zijn in 2019 ingeschakeld om mee te denken 
over de nieuwe gevel. Ons idee was om in ieder geval voor 
een natuurlijk materiaal te kiezen. In tegenstelling tot veel 
kunstmatig gekleurde materialen, die veelal verarmen bij 
veroudering, heeft zink een mooi verouderingsproces.  
Het materiaal wordt eigenlijk steeds mooier en brengt de 
gevel dankzij de kleine kleurnuances tot leven. Dertig jaar 
geleden hebben we een school in Silvolde bekleed met  
zink en die gevel staat er nog steeds schitterend bij.”

ONTWERP MAAKBAAR MAKEN
Amphion heeft uiteindelijk zelf de keuze voor NedZink NOVA 
gemaakt en de juiste partners bij het project betrokken. 
“Onze directie en de directie van Amphion zijn samen de 
intentie aangegaan om de gevel te vervangen,” zegt  
Peter Spijkerbosch van hoofdaannemer ADS Groep. “Er zijn 
goede afspraken gemaakt en dat is een goed startpunt 
geweest, ondanks dat de aanleiding vervelend was.  
Wij hadden als hoofdaannemer de taak om in eerste  
instantie het nieuwe ontwerp van de zinken felsgevel in  
samenwerking met uitvoeringsarchitect IAA architecten,  
Ridder Skins for Buildings en Brons constructeurs verder uit  
te werken ten behoeve van de vergunningsaanvraag.  
Om vervolgens aansluitend de werktekeningen op uitvoe
ringsniveau uit te werken en in oktober 2020 te kunnen 
starten met slopen. De complete buitenschil tot aan de 

waterdichting is verwijderd. Vervolgens is een additionele 
subconstructie aangebracht, als achterconstructie voor de 
zinken felsgevel, die door de bestaande waterdichte laag  
is verankerd aan de hoofddraagconstructie.”

VAKMANSCHAP
Ridder Skins for Buildings is ruim een half jaar bezig geweest 
met het aanbrengen van in totaal 3.000 m2 aan NedZink 
NOVAfelsgevel in drie verschillende baanbreedtes. “Deze 
 variatie was noodzakelijk voor een optimale inpassing van 
de felsbanen rondom de ‘random’ geplaatste kozijnen, die 
vanuit het initiële ontwerp zijn behouden,” legt Dennis Reek 
van Ridder Skins for Buildings uit. “Het resulteert bovendien 
in een speels gevelbeeld. De felsbanen zijn in de werkplaats 
voorbereid, in kratten gebundeld en naar Doetinchem 
vervoerd. Op locatie werd elke felsbaan op maat gemaakt, 
ingekort en omgezet.” Vakmanschap vierde hoogtij.  
“Alle hoeken dienden namelijk strak in elkaar over te lopen. 
Het feit dat het gebouw niet in de steigers kon worden gezet, 
bracht samen met de hellende gevel nog een extra uitdaging 
met zich mee. De complete zinken gevel is daarom vanaf een 
mobiel werkplatform gemonteerd. Onder toeziend oog van 
vele toeschouwers, zo midden in het centrum van Doetinchem.”

Het eindresultaat spreekt dan ook tot de verbeelding.  
“Een onafhankelijk advies en inspectiebureau heeft gedu
rende het renovatietraject voortdurend meegekeken.  
Na oplevering hebben we een verzekerde garantie op de 
NedZink NOVAfelsgevel kunnen afgeven. Een extra zeker
heid voor het Amphion Theater,” besluit Spijkerbosch.

advertorial

In 2010 opende het nieuwe Amphion Theater in Doetinchem zijn deuren.  

Met recht een prestigieus gebouw, want de schouwburg is sindsdien al vier keer  

uitgeroepen tot Theater van het Jaar. Minder geluk had het cultuurbedrijf met  

de hellende bakstenen gevel die de nodige bouwkundige problemen veroorzaakte.  

In goed overleg is uiteindelijk besloten om het metselwerk te vervangen door  

een zinken felsgevel van NedZink NOVA. 



Groener 
bouwen

www.idverde.nl

Specialist in dak- en gevelgroen. Van advies en ontwerp tot en met aanleg en 
onderhoud. Met specialistische kennis en onze jarenlange ervaring helpen wij  
met groene, duurzame en toekomstbestendige oplossingen voor uw vastgoed.
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Niets meer missen uit de dakenbranche? 
Neem een abonnement op 
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Roofs
HÉT VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE

GROEN-BLAUW DAK OP RIJKSMONUMENT DE DOELEN
 
DAKENCATALOGUS: 130 OPLOSSINGEN VOOR DAKEN
 
SPECIAL MULTIFUNCTIONELE DAKEN, PARKEERDAKEN
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DE GROENE KAAP, ROTTERDAM

AAN TAFEL MET LILIAN VERKOELEN

SPECIAL PERSONEEL & ORGANISATIE EN OPLEIDING
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CASINO VENLO

AAN TAFEL MET… GEERT-JAN VOGELS

SPECIAL: SOLAR
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Roofs
HÉT VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE

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

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

Voor meer informatie zie www.roofs.nl

Roofs
HÉT VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE

Al meer dan 25 jaar 
een duurzame 
samenwerking in 
de Benelux. 
Dé experts voor EPDM
dak-, gevel- en geotoepassingen

VESP - de Verenigde EPDM Systeem Producenten - vertegenwoordigen meer dan 90% van alle EPDM-leveranciers 

in de Benelux. Opgericht in 1995 met als primaire doel voorlichting en promotie van het afdichtingsproduct 

EPDM-rubber in de breedste zin van het woord. De groep verwerkt inmiddels jaarlijks een volume van ruim 12 miljoen m2

aan dakbedekking en meer dan 2,5 miljoen m2 aan gevel- en geo afdichtingen. vesp-epdm.com 

Vraag nu een exemplaar online aan op: 
vesp-epdm.com

artilan
Er kan er maar 1 de beste zijn !

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

info@artilan.nl
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Agenda
11 november 2021 DAKEN & ZAKEN
Dé dakenvakbeurs van Nederland 
brengt opdrachtgevers, leveranciers 
en verwerkers bij elkaar in de Evenementenhal in Gorinchem. Tevens 
worden op de beurs de winnaars van Dak van het Jaar voor Roofs en 
steilDAK bekend gemaakt. Van 10.00  20.00 uur. www.dakenenzaken.nl. 

26 november 2021 BELGIAN ROOF DAY
Op de negende editie van Belgian 
Roof Day tonen 150 standhouders  
verspreid over 13.000 m² hun kunde  
en hun producten voor professio 

nals uit de bouwwereld. Tijdens de beurs vindt de wedstrijd voor  
Beste Jonge Belgische Dakdekker plaats in de categorieën ‘plat dak’, 
‘hellend dak’ en ‘metalen dak’. Brussels Kart Expo, van 9.00 tot 19.00 uur. 
www.belgianroofday.be.

26 november ROOFTOP SYMPOSIUM 2021 MET ROOFTOP AWARDS
Rooftop Revolution organiseert dit jaar het Rooftop Symposium in de  
Sint Olofskapel te Amsterdam, als onderdeel van het Green Light Festival. 
Over de kansen die op de daken liggen en hoe we die kunnen benut
ten, mooie voorbeelden en interessante dialogen tussen gemeenten, 
architecten, hoveniers, woningcorporaties en andere vastgoedpartijen. 
Tevens worden de Rooftop Award uitgereikt. Van 11.00  19:00 uur.  
www.rooftoprevolution.nl/rooftopawards2021.

11 – 13 januari 2022  
GROENE SECTOR VAKBEURS
Hét kennis en netwerkmoment voor  
de groene branche met 295 expo 
santen. 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
In 2008 was het de 
allereerste zonne 
energievakbeurs in de 
Benelux, dit jaar vindt de tiende aflevering plaats van InterSolution.  
Van 9.30 uur tot 20.00/18.00 uur. Flanders Expo Gent. www.intersolution.be. 

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

PERSONALIA
Nieuwe voorzitter  
Nationaal Daken Plan 
Op 14 oktober is Tanja Klip be
noemd tot nieuwe voorzitter  
van het Nationaal Daken Plan. 
Als gedeputeerde beheerde zij in  
Drenthe onder meer de portefeuilles  
milieu, bodem, klimaat, energie en 
waterbeleid en tot 1 januari 2021 gaf zij als dijkgraaf 
van Vallei en Veluwe leiding aan het meest innovatieve 
waterschap van Nederland. Sinds medio 2016 is Tanja 
lid van de Eerste Kamer namens de VVD. “In mijn rol 
als voorzitter draag ik graag bij aan het vergroten van 
de naamsbekendheid van het Nationaal Daken Plan. 
Zodat we steeds meer mensen bewust maken van de 
kansen die het dakenareaal ons als samenleving biedt.” 

VSB benoemt Gijs Buijs  
tot Persoon van Verdienste
De Vereniging van Steiger,  
hoogwerk en betonbekisting
bedrijven heeft tijdens de 
Algemene Ledenvergadering 

Gijs Buijs (rechts op de foto)  
benoemd tot Persoon van Verdienste. 

Naast Buijs werden ook de oudvoorzitters en ereleden 
Hans van Leeuwen, André Moerenhout en Tom Stamer 
benoemd tot Personen van Verdienste.

Teamuitbreiding Wecal
Per 1 oktober is het team van 
Wecal Dak en Isolatietechniek 
uitgebreid met Michel Essenburg. 
Na een studie commerciële 
economie heeft Michel ervaring 
opgedaan als TechnischCommer
cieel Adviseur in de raam en deurindustrie. Bij Wecal 
is hij aan de slag gegaan als Technisch Commercieel 
Adviseur voor onder andere de productieafdeling,  
de bouwmaterialenhandel en de industrie. 

Mutaties Schadenberg Groep
Janne van Excel junior is  
toegetreden tot de directie  
van Schadenberg Groep. 
Janne van Excel sr. zal zich 
aankomende tijd steeds meer 
terugtrekken en zijn management
taken aan hem overdragen. 
Yoni Rasch is aangesteld als bedrijfsleider van  
Schadenberg Infratechniek als vervanger van  
Janne junior. Senior: “Ik laat als het ware mijn hart  
en nieren aan hem na en daar word ik ontzettend blij 
van. Ook heb ik het volste vertrouwen in Yoni Rasch.  
De toekomst bouwen we samen en deze ontwikke
lingen zijn daarbij duurzame bouwstenen!”

BOUWVROUW VAN HET JAAR 2021
Tijdens het Cobouw Bouwvrouwen Event in het AFAS Theater in Leusden is Anja Vijselaar, 

directeur BU Energy van WSP Nederland, uitgeroepen tot Bouwvrouw van het Jaar. 
De jury koos de winnaar uit de Cobouw Bouwvrouw 50lijst op basis van maatschappelijke 

bijdrage op digitalisering, diversiteit, duurzaamheid, innovatie en veiligheid. Daarna is geke
ken naar persoonlijke prestaties versus prestaties van het bedrijf. Uiteindelijk won Anja Vijselaar 

“vanwege haar enorme persoonlijke drive en aantoonbare maatschappelijke bijdrage op 
alle bovengenoemde onderwerpen. Aanvullend is haar loopbaan inspirerend voor iedere 

vrouw die overweegt voor de bouw te kiezen.” 

ZINKUNIE NEEMT HESSELS ZINK OVER
Vorige maand is de overname van Hessels Zink door Zinkunie  

beklonken. Hessels Zink heeft een sterke positie op het gebied 
van nonferro materialen en accessoires en de overname past 
in de strategie van Zinkunie om de leidende positie in dak  
en geveloplossingen verder te versterken. Zinkunie directeur 
Eric Jan Rutten: “Het is een echte zinkspecialist met een enorme 

klantfocus, een topservice en veel mooie, loyale klanten.”  
Met deze overname breidt Zinkunie het aantal filialen uit van 

achttien naar negentien filialen. (V.l.n.r. op de foto: Marleen en 
Theo Hessels, Eric Jan Rutten)

JARIG IDVERDE NL TRAKTEERT OP INSECTENHOTELS
Op 1 oktober jl. bestond idverde NL 1 jaar. Reden voor een 
klein feestje en daar horen cadeaus bij. Daarom plaatst 
idverde NL bij iedere daktuin die tussen 1 oktober 2021 en 
31 maart 2022 wordt opgeleverd gratis een insectenhotel. 
Ontwikkelingsboerderij De Laarhoeve in Diessen maakt  
de insectenhotels. De medewerkers krijgen de volledige  
vrijheid hoe een hotel eruit komt te zien. Dit maakt dat  
iedere daktuin een uniek exemplaar krijgt.  
www.idverde.nl/insectenhotelsopdaktuinen.

PLATDAKRAAM OP  
ZONNEENERGIE
Het Fakro platdakraam ken
merkt zich door strak design, 
maximale lichtinval en hoge 
thermoisolerende waarden. 
Aan deze kenmerken is ook 
solar toegevoegd. Fakro is hiermee de enige aanbieder van  
een platdakraam dat volledig werkt op zonneenergie. Aan de 
buitenzijde van het platdakraam (DEF Solar) zit een pvpaneel 
bevestigd op het raamprofiel. Dat kan voldoende energie  op  
vangen voor elektrische bediening op afstand. De regensensor 
zorgt ervoor dat het raam bij regen automatisch sluit.  
www.hetmooistelicht.nl of www.fakro.nl.

PARKDAKTEGELS
Met Pardak® van Zoontjens is 

het mogelijk om daken beschik
baar te maken als parkeergele

genheid. Pardak® is een demontabel 
systeem met tegels voor parkeerdaken. Het totale systeem 
bestaat uit parkeerdaktegels met hoekstukken, spanelementen 
en drukverdelers. Voor parkeerdaken van klein tot zeer groot met 
een hoge gebruiksintensiteit en veel parkeerbewegingen zoals 
winkelcentra, supermarkten of openbare gebouwen. Het resultaat 
is een parkeerdak met de uitstraling die past bij een gebouw en 
een lage total cost of ownership.

DAKEN&ZAKEN

CUSTOMER OF THE YEAR 2021 AWARD
Onlangs ontving Henk Van Schaik, DGA van Wecal Dak & Isolatie
techniek uit handen van Pierluigi Ciferni, CEO van Polyglass SpA/
Mapei Group, de Customer Of The Year 2021 Award. Van Schaik: 
“We zijn super trots op deze erkenning omdat we met zowel bitu  
men van Polybond als kunststof dakbanen van Mapeplan de 
verwachtingen van ons strate
gische partnership dit jaar 
meer dan waargemaakt 
 hebben. We zien het ook 
als een aanmoediging voor 
ons hele team om ook in de 
komende jaren samen nog 
meer business te ontwikkelen. 



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!

Een maatpak 
voor het dakvlak.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DAKEN&ZAKEN

Deze beurs wordt mede ondersteund door:

De dakenvakbeurs van Nederland

Wij verwelkomen u graag op donderdag 11 november 2021 tijdens de eerste editie van DAKEN & ZAKEN, 
de vakbeurs voor platte en hellende daken, bij Next Level in de Evenementenhal in Gorinchem.

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

gebruik van daken, milieuvriendelijke materialen, waterdichting en vakmanschap.

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

Bekijk de website: www.dakenenzaken.nl

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

Tot ziens op 11 november bij DAKEN & ZAKEN!
*Gratis t/m 31 oktober, daarna kost een toegangsticket 15 euro.
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BauderDIAMANT
Sicher. Hart. Innovativ.Manterum es cul veris sidit perritZekerheid en Innovatief.
Een groendak, ja, maar ook aan de juiste toplaag gedacht?
Dan is onze BauderDIAMANT de ideale basis voor groendak systemen. 
De toplaag is innovatief en wortelwerend, op een manier die voorheen nog niet bestond.
BauderDIAMANT sluit zich aan bij onze hoogwaardige worteldoorgroeibestendige  
polymeer-bitumenbanen.

 
Een unieke wortelwerende toplaag! Wat maakt de BauderDIAMANT zo bijzonder?

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

Ontwikkeld met een innovatief massaconcept, biedt de 
toplaag een natuurlijke barrière ( conform de  
FLL-richtlijnen) en dat zonder toevoeging van  
wortelwerende middelen.
BauderDIAMANT is aangepast aan de veranderende weer-
somstandigheden en is zelfs bestand tegen de hoogste 
temperaturen.

Bauder BV
Ambachtsweg 4 H 
3953 BZ  MAARSBERGEN
Telefoon (0343) 437200
info@bauder.nl

www.bauder.nl
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Wanneer biomassa isolatie wordt

Gerecycled materiaal

Schelp kalksteen 

Recyclebare verpakking

Biomassa 
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IKO®LIFETIME: HET BEWEZEN DAKSYSTEEM
MET EEN ULTRA LANGE LEVENSDUUR
De aanschaf van een nieuw dak is een kwestie van vertrouwen. Vertrouwen in jouw vakmanschap als  
IKO partner én vertrouwen in het innovatieve daksysteem IKO® Lifetime. Dit bewezen daksysteem met een  
ultra lange levensduur wordt volledig in eigen huis geproduceerd. Het bestaat uitsluitend uit premium  
materialen, waaronder een IKO carbon toplaag.

Maximale zekerheid en continuïteit. Generatie op generatie.
De verwachte levensduur van IKO® Lifetime is meer dan 35 jaar! Maximale zekerheid en continuïteit.  
Zowel voor de huidige als toekomstige generaties.

Meer weten? Kijk op: nl.iko.com/iko-lifetime

JIJ & IKO.
VAN GENERATIE
OP GENERATIE

NIEUW:
IKO®LIFETIME

Kom naar de beurs Daken en Zaken 
op 11 november in de Evenementhal Gorinchem

en kom alles te weten over dit 
bewezen daksysteem!

Maar er is veel meer te zien;
check het bij IKO op standnummer 149.
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