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VOORWOORD

 

De deuren staan dus straks wijd open voor de bezoekers.  
Na anderhalf jaar geheelonthou ding is er immers veel te 
genieten. Bedrijven hebben niet stilgezeten.  
Integendeel, op veel tekentafels en bureaus, tijdens vergader
sessies en in laboratoria, in teststraten en bij proefprojecten  
is veel nieuws bedacht en is veel ontwikkeld aan producten,  
processen en opleidingen. Maar wat graag willen die orga
nisaties dat laten zien. Dat gaan ze op 11 november met veel 
energie doen. De eerste aankondigingen en teasers kunt u 
lezen in deze editie van Roofs. 

Daarin ook een gesprek aan 
tafel met Palmyra Lindeman,  
de initiator en motor achter  
DAKEN & ZAKEN (én de Dag 
van de Dakdekker!). Als klein 
meisje bezocht zij al beurzen 
met haar vader Dirk, die de 
uitgeverij startte in 1983.  
Er zijn klanten die zij zodoende 
al 35 jaar kent. Wellicht is dat 
één van de achterliggende 
redenen om deze vakbeurs  
op te zetten: contacten onder
houden met mensen uit de 
branche.  

Dat geldt voor veel meer  
mensen uit de dakenwereld. 
Het is een vrij overzichtelijke 
gemeenschap van individuen, 

bedrijven en organisaties die dag in dag uit bezig zijn met 
daken. Die hebben ook af en toe behoefte aan een omge
ving waarin alle spelers samenkomen, netwerken, mooie 
en nieuwe producten kunnen tonen en elkaar de hand 
schudden/een boks geven. Dat kan dus straks allemaal in 
Gorinchem. Wie naar Douwe Bob wil, moet alleen nog even 
geduld hebben.

Tjerk van Duinen

Het is een lang woord en het heeft ook lang geduurd: de 
anderhalvemetersamenleving. Per 25 september is deze 
maatregel dan eindelijk van tafel. Dat is mogelijk, doordat 
voldoende mensen zijn gevaccineerd. Voldoende is niet  
allemaal en daarom moeten we bij de poort van de horeca 
en bij evenementen een coronatoegangsbewijs laten zien. 
Dat komt mooi uit, want in week 39 staat mijn eerste beurs
bezoek in eeuwen op de agenda. Dat is Solar Solutions  
International, een beurs waar de dakenbranche zodanig 
veel mee te maken heeft, dat een bezoek gerechtvaardigd is.  
We zullen daar in de volgende editie verslag van doen.

Als de Bouwbeurs het had aangedurfd, waren we elkaar 
tweede helft oktober waarschijnlijk tegengekomen in de 
Jaarbeurs. De organisatie heeft echter besloten editie 2021 
over te slaan en in 2023 (nog) groter uit te pakken.  
De dakenbranche hoeft niet zolang te wachten, want op  
11 november gaat de eerste editie van DAKEN & ZAKEN 
plaatsvinden in de Evenementenhal Gorinchem.  
De organisatie heeft maanden terug de stoute schoenen 
aangehouden en besloten door te gaan met deze vakbeurs. 
Zij is uiteraard dan ook erg blij met het einde van de maat
regel met de lange duur en de lange naam. 

Dat DAKEN & ZAKEN alleen toegankelijk is met een corona
toegangsbewijs, moeten we helaas voorlopig voor lief nemen. 
Douwe Bob en anderen blazen hiervoor hun tournee af.  
Maar een kennisevent mag onder enkele beperkende voor
waarden doorgaan. Er is geen limiet op het aantal bezoekers 
voor DAKEN & ZAKEN, alleen moeten op de horecapleinen 
en tijdens de uitreiking van de prijzen voor Dak van het Jaar 
de bezoekers een vaste zitplaats hebben.  

DAKBEDEKKING  I  VLOEIBARE WATERDICHTING  I  ISOLATIE

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.

Adv_IKOLifetime.indd   1Adv_IKOLifetime.indd   1 1/09/2021   16:221/09/2021   16:22
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Aabo Trading bv www.aabo.nl

Actiondak www.actiondak.nl

Allup www.allup.nl 

Anjo www.anjo.nl

Artilan bv www.artilan.nl

BDA Opleidingen www.bdaopleidingen.nl

Bitasco www.bitasco.nl

BMI Group www.bmigroup.com

Boko www.boko.nl

Brouwers Zink www.brouwerszink.nl

Carlisle Construction Materials www.ccmeurope.com

Continu Isolatiewerken www.continuisolatiewerken.nl

Dakned www.dakned.nl

Daksafe www.daksafe.nl

Dakveiligheid Nederland www.dakveiligheidnederland.nl

Eurofast www.eurofast.nl

Hotel Zuiderduin www.zuiderduin.nl

idverde www.idverde.nl

IKO nl.iko.com 

Isobouw www.isobouw.nl

Kingspan Unidek www.unidekflatroofs.nl

Kwerreveld www.kwerreveld.nl

Mawipex Handelsmaatschappij bv www.mawipex.nl

Recticel Insulation www.recticelinsulation.nl

Roof Safety Systems www.rssroof.com

Roval Aluminium bv www.roval.eu

Skylux www.skylux.be 

Soprema www.soprema.nl

Tectum www.tectum.nl

Triflex bv www.triflex.nl

Van Boven Kunststoffen www.vanboven.nl

VEBIDAK www.vebidak.nl

Velux www.velux.nl

Wecal www.wecal.nl

Zinkunie www.zinkunie.nl
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Mainfreight, ’sHeerenberg

Dan maar de lucht in
Dat ministerie vond het imagorisico echter te groot voor het 
geval er iets mis zou gaan.”

Uiteindelijk is de oplossing met een helikopter wel in het  
achterhoofd blijven zitten en kwam Van Zantvoort uit bij  
HeliAir uit Harskamp. “Die beschikken over eenmotorige en  
tweemotorige toestellen. Boven bebouwde kom is om veilig
heidsredenen een tweemotorig toestel vereist; de tweede  
motor kan inspringen als de eerste ermee ophoudt. Die heb 
ben wel een veel lager draagvermogen van 650 kg maximaal, 
maar dat hadden we maar te accepteren. HeliAir heeft zelfs 
alle bijstoelen uit het toestel gehaald om gewicht te beperken. 
Deze oplossing kost veel tijd en energie in de voorbereiding, 
maar uiteindelijk was het de beste en goedkoopste oplossing 
voor onze opdrachtgever.”

Op 15 mei 2021, heel toepasselijk de zaterdag na Hemelvaart, 
vond de eerste van 380 lifts plaats. In de weekeinden zijn er  
bij Mainfreight geen mensen aan het werk, een vereiste dat 
Kwerreveld had opgelegd. Van Zantvoort: “De plaatsing  
verliep zeer voorspoedig en zonder een enkel probleem.  
Het allergrootste voordeel was dat we alle nauwkeurig afge
wogen en ingepakte pallets met rollen precies volgens een 
vooraf gemaakte vakverdeling konden plaatsen. Die was  
onder meer gebaseerd op de positie van de spanten en op 
de daklogistiek. Onze dakdekkers hoefden daardoor niets  
meer te slepen. Het was simpelweg een pallet van folie ont

doen, rollen op een rij zetten en ze waren klaar om te  
beginnen. Ook de lichtstraten, gereedschappen en gasflessen 
zijn per helikopter op het dak gehesen. Esthetiek speelt hier 
geen rol; ook daktechnisch is het geen uitdagend project, 
maar wat betreft logistiek, veiligheid en samenwerking des  
te meer.” 

TECHNIEK 
De oude bitumen dakbedekking van Mainfreight en de 
oude steenwolisolatie zijn gehandhaafd en overlaagd met  
4 mm Derbigum SP/FR 446K14, die gebrand in de overlap  
is bevestigd. Tules en schroeven van Eurofast zijn gebruikt  
om de banen in de overlap mechanisch te bevestigen aan 
de stalen dakplaten. Deze bevestiging is ook toegepast in  
de kimfixaties en in de stormstroken. De daklichten zijn  
gemaakt van aluminium profielen en gebogen polycarbo
naat kanaalplaten. 

DUURZAAMHEID
Duurzaamheid in deze dakrenovatie ligt voornamelijk beslo
ten in het overlagen en in de gebruikte dakbanen. Er komt 
dit keer geen sloopafvalvrij en alle snijafval wordt gescheiden 
afgevoerd naar leverancier Derbigum volgens de ISO 14001
norm. De nieuwe, mechanisch bevestigde dakoplossing 
heeft een levensduur gekregen van minimaal dertig jaar en 
is na die levensduur met het twintig jaar oude dakpakket  
volledig te demonteren en te recyclen.  

JHet Dak van het  aar 2021

Niet ver van de afslag Emmerich op de A12 staan op het Euregionaal  

bedrijvencentrum van ’sHeerenberg enkele vestigingen van logistiek dienst

verlener Mainfreight. Ruim twintig jaar geleden zijn de ongeconditioneerde 

loodsen hier neergezet voor Wim Bosman Transport, maar sinds de overname 

door Mainfreight in 2016 dragen de gebouwen de huizenhoge namen van 

de multinationale onderneming die het gebouw huurt van Flt Inv 9 BV.  

Twintig jaar was indertijd ook de afgesproken levensduur van de éénlaags  

bitumen dakbedekking. Tijd voor een nieuwe laag. Alleen ging dat niet zomaar.

Kwerreveld Dakbedekkingen uit Winterswijk werd benaderd 
om op de oudste hal een nieuwe dakbedekking aan te 
leggen en de lichtstraten te vervangen. Algemeen directeur 
Dave van Zantvoort: “Twee decennia terug hebben wij ook 
de oorspronkelijke dakbedekking verzorgd en een paar jaar 
geleden werd ons gevraagd of wij het dak alvast wilden 
budgetteren. Probleem was dat door uitbreidingen de hallen 
aan elkaar zijn komen te staan. Konden we er toen nog met 
de kraan op de kopse kant bij, nu ging dat niet meer.  
We wisten uiteraard dat het een lichtgewicht dakconstructie 
betrof van staalplaat op betonnen liggers. Daarop is een 
dampremmende laag van PEFolie, 110 millimeter steenwol 
en een toplaag 446K14 bitumen aangebracht. Ter indicatie 
van de onderconstructie: we mochten daar slechts vijf à zes 
kilogram per vierkante meter aan toevoegen en naisoleren 
was dus ook geen optie.”

De vraag was vooral: hoe moeten alle materialen, gereed
schappen en gastanks voor het 33.000 m2 grote dak op zijn  
plek komen? Van Zantvoort: “Met een kraan op rand plaatsen  
en dan handmatig verdelen was monnikenwerk. Bovendien 
kan niet alles tegelijk daar staan, dus dan moet je meerdere 
rondes plannen met aanvoer en kranen. Dat zou het proces 
lang en vooral kostbaar maken, met name voor de inzet van 
kranen en mankracht. Een oplossing met een transportband 
hebben we ook doorgerekend, maar bleek ook te complex 
en te kostbaar. Toen moest ik aan de Chinook helikopters 
denken en heb gewoon Defensie gebeld.  

Mainfreight ’s-Heerenberg. Op de hal linksvoor staan de pallets 

op het dak. De hal rechtsvoor is al voorzien van een nieuwe 

toplaag. (Derbigum vergrijst tijdelijk, na een aantal maanden 

wordt het weer zwart.) 

Nauwkeurig afgewogen en 

ingepakte pallets met rollen 

worden klaargemaakt voor  

de hijs naar het dak.

De goedkoopste oplossing  

in ’s-Heerenberg: een twee- 

motorige Airbus AS355N.
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De gebruikte toplaag is bovendien vliegvuurbestendigheid  
(halogeenvrij), milieuverantwoord en niettoxisch. De wape
ningen (glasvlies en nietgeweven polyester) geven de 
dakbaan een hoge scheur en ponsweerstand en daarmee 
langere levensduur.

VEILIGHEID
Het werken met een helikopter heeft het logistieke proces  
vlot doen verlopen en heeft een grote hoeveelheid belas
tende handelingen voorkomen. Pallets met rollen (<25 kg) 
stonden overal verdeeld en zorgen voor korte looplijnen.  
In de buurt van dakranden wordt altijd aangelijnd gewerkt. 
Tijdens de uitvoering wordt iedere hal in het tijdelijke veilig
heidshekwerk gezet.

Lichtstraten worden vernieuwd en doorvalveilig gemaakt met  
aluminium hoeklijnen. Voor de uitvoering heeft Kwerreveld 
een rijdende kooiconstructie bedacht met gekeurde takel. 
Als er onverhoopt iemand door de sparing zou vallen, 
kan deze constructie over de lichtstraat worden gereden 
waarmee de persoon snel weer naar boven is te takelen. 
De hal eronder maakt ‘redden’ van onderen namelijk vrijwel 
onmogelijk. Omdat de overlappen gebrand worden, is aan 
het eind van elke dag een brandwacht en wordt er uiteraard 
gewerkt volgens NEN6050.

SAMENWERKING
Volgens Van Zantvoort verliep en verloopt de samenwerking 
met alle partijen optimaal. “Opdrachtgever, beheerder 
Square Four en gebruiker Mainfreight, voor wie wij alle onder
houd doen, hebben ons het vertrouwen gegeven om iets 
anders te kunnen doen. Normaal doe je hijswerken alleen in 
de Alpen, maar hier blijkt het gewoon een gezonde reken
som te zijn die voor alle partijen goed uitpakt. Je moet dan 
nog steeds veel zaken en vergunningen op orde hebben, 
wil je zo’n uitvoering doen slagen. De helikopterfirma moet 

JHet Dak van het  aar 2021

• OPDRACHTGEVER: FLT INV. 9 BV, AMSTERDAM
• GEBRUIKER: MAINFREIGHT, ’S HEERENBERG
•  ADVISEUR CONSTRUCTIES: WIGGGERS INGENIEURSBUREAU, VARSSEVELD
• VASTGOEDBEHEER: SQUARE FOUR, ALKMAAR 
• DAKDEKKER: KWERREVELD DAKBEDEKKINGEN BV, WINTERSWIJK
• LEVERANCIER DAKBEDEKKING: DERBIGUM NEDERLAND, BREDA 
• LEVERANCIER DAKLICHTEN: FKM DAGLICHTSYSTEMEN, DEDEMSVAART
• BEVESTIGINGSMATERIALEN: EUROFAST, DEURNE
• HELICOPTERTRANSPORT: HELIAIR, HARSKAMP 

• NETTO DAKOPPERVLAK: 33.000 M2

• OPLEVERING: EIND 2021

aangeven welke neerwaartse windlast de propellors geven, 
daarmee moet de constructeur de dakconstructie toetsen 
en zo kom je samen uit op een kabellengte en een manier 
van pallets inpakken. Daarna konden we met Derbigum 
afspraken maken over de pallets, die 650 kilogram mochten 
wegen. Dat blijkt dan 24 driedubbel ingesealde rollen te zijn 
die voor elke hijs nog aan een scherpe inspectie worden 
onderworpen. En nu kunnen wij efficiënt aan het werk.  
Eind 2021 hopen we de laatste meters klaar te hebben.” ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Mechanisch bevestigd, gebrand in de overlap.

Montage lichtstraat.

WWW.KWERREVELD.NL

Nederlandse Dakdekkers Associatie

Nederlandse Dakdekkers Associatie

Nederlandse Dakdekkers Associatie

Dakmerk , VCA** , ISO9001, ISO14001 gecertificeerd

Kwalitatief goede daken en innovatieve oplossingen binnen 

de renovatie- en nieuwbouwmarkt sinds 1957!



Lange Linden 32
5433 NC Katwijk

T  088-9965680 
F  024-6782495

info@aabogreentech.nl
www.aabogreentech.nl

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

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

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

... met infraroodverwarming!

Verantwoord 
én goedkoper 
verwarmen...

Roofs is hét vakblad voor de 
dakenbranche in Nederland

In Roofs vindt u elke maand een breed scala aan onderwerpen over projecten, nieuwe ontwikkelingen 
en technieken op het gebied van daken. Roofs is daarmee toonaangevend voor de dakenbranche.

Wij stellen dakdekkers, aannemers, architecten 
en opdrachtgevers in de gelegenheid projecten in 
te zenden voor publicatie. Mogelijk wordt deze dan 
genomineerd voor de verkiezing Dak van het Jaar!

Uiteraard staat de redactie ook open voor 
uw persberichten, de laatste carrièreswitches, 
nieuwe producten en productiemethoden, 
agendapunten, opleidingen en andere 
nieuwswaardige onderwerpen.

U kunt deze informatie rechtstreeks sturen naar tjerk@lumail.nl
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Parkeergarages zijn doorgaans functionele gebouwen die plek bieden aan het 

overschot van auto’s in de stad. Dat stralen ze meestal ook uit: grote blokken 

metaal en beton die zo veel mogelijk auto’s kunnen bevatten. Dat gold ook 

voor het parkeerhuis met de naam Konditaget Lüders in Århusgadekvarteret, 

een havenwijk in het noorden van Kopenhagen. Daar wilde de gemeente iets 

aan doen, dus schreven ze een prijsvraag uit met als uitgangspunt een con

ventionele parkeergaragestructuur. Op de vraag ‘Hoe creëren we een functio

nele parkeerstructuur die ook aantrekkelijk is als openbare ruimte?’ kwam het 

lokale bureau JAJA Architects volgens de gemeente met het beste antwoord.

Kopenhagen 
INTERNATIONALE DAKEN

Tekst: Joep Klerx 
Fotografie: ©Rasmus Hjortshøj – COAST

Uitgangspunt was een betonnen gebouw, iets wat parkeer
garages vaker kenmerkt. Dat kan saai, koud en benauwend 
overkomen als je er naartoe loopt om de auto op te halen. 
De architecten van JAJA kwamen met het voorstel om er  
een tweede, speelse laag overheen aan te brengen.  
Nog steeds met een ruwe, industriële uitstraling die past bij 
het havengebied, maar dan in een rode kleur. Die kleur zorgt 
voor een speels karakter en past goed bij de rode bakstenen 
van de huizen in de omgeving. Daarnaast zijn op de gehele 
gevel plantenbakken bevestigd die het eentonige gevoel 
van de gevel doorbreken. De groene klimoppen die vanuit 
de plantenbakken omhoog zullen klimmen, tekenen kleurrijk 
af tegen de rode façades. Daarnaast geeft het de gevel een 
dynamisch reliëf, wat het speelse karakter van het gebouw in 
de hand werkt. De historie van het havengebied is af te lezen 
in de abstracte tekeningen in de gevel. Zo kan iedereen 
vanaf straatniveau, of als men via de trappen naar het dak 
loopt, de historie van het havengebied aanschouwen.

Vorm, functie en plezier 
komen samen in parkeerhuis

Konditaget Lüders, een bijzondere verschijning in de haven van Kopenhagen.

De rode draad slingert zich voort.

Geen saai volume meer.

steilDAK is het gespecialiseerde vakblad 
voor de hellende dakenbranche

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

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

HET VAKBLAD VOOR 

HELLENDE DAKEN

steilDAK

nr.2- april 2021 - 6
e jaargang

HET VAKBLAD VOOR 
HELLENDE DAKEN

steilDAKnr.3- juni 2021 - 6
e jaargang

HET VAKBLAD VOOR HELLENDE DAKEN

steilDAKnr.4- septem
ber 2021 - 6

e jaargang

5 jaar steilDAK!
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LG Architecten is al ruim dertig jaar actief op elk schaalniveau van bouwen 

en heeft een ernstige voorliefde voor daken. Het bureau zoekt naar zoveel  

mogelijk inzet van dit (‘ondergewaardeerde’) deel van gebouwen en doet  

dit met het besef dat je de opdrachtgever en of gebouweigenaar moet  

overtuigen met toegevoegde waarde. Dat overtuigen gaat onder meer door 

het laten zien van de magie die daken te bieden hebben.

Toegevoegde waarde vinden op hoogte

De magie van het dak

BEDRIJF

 gecombineerd werd met een compacte al dan niet tijdelijke 
dakopbouw. Een extra dakkamer dus voor een woning,  
maar ook voor bijvoorbeeld een hotel. Recentelijk hebben 
we in dit concept een slag gemaakt door ook de onder
liggende verdieping bij het dak te betrekken en de gevel 
meteen mee te nemen in het ontwerp. Met groen rondom en 
bovenop het dak van de dakopbouw inclusief waterretentie, 

ontstaat een ruime groene oase midden in de stad,  
waarbij je bijvoorbeeld een keuken, een zitkamer of een  
kantoortje naast een meerlaags dakterras kunt maken.”

SOCIALE COMPONENT
Om de verschillende nieuwe dakfuncties te onderscheiden 
werden er kleuren aan gekoppeld: groen, blauw, geel, rood 
en later nog meer. “Wij hebben altijd gezegd: zonder de rode 
component – sociaal gebruik – is het vrijwel onmogelijk een 
businesscase te maken, want daar zit de toegevoegde 
waarde in. De eigenaar moet investeren en daarbij is het 
algemeen belang voor klimaat of de verbe tering van het 
uitzicht van een ander niet voldoende om met de transfor
matie van het dak aan de slag te gaan. Echter, als degene 
die investeert er zelf ook profijt van heeft, het dak zelf ook kan 
beleven, of kan laten beleven door een huurder of gebruiker, 
ontstaat toegevoegde waarde die ook in geld is uit te druk
ken. Andere dakfuncties (of kleuren) liften zo mee op de  
rode component. 

STUDENTENWONINGEN
Wat dat betreft was de optopping van een woongebouw op 
de hoek van het Oostplein en de Groenendaal een mooie 
case study. Van Lammeren: “Bovenin dit appartementenge
bouw zitten maisonettes die door de vele nieuwe hoogbouw 

in de stad moeilijk in de markt lagen. Met eigenaar Groot in  
Vastgoed hebben we een doelgroepenonderzoek laten 
doen en daaruit bleek dat er goede mogelijkheden waren 
voor de wat duurdere studentenunits. De businesscase 
bleek voor de eigenaar kloppend te maken door twee hele 
woningen met elk drie studentenunits op het dak te bouwen 
met rondom een dakterras met een fantastisch uitzicht.  
De dakwoningen zijn geplaatst op een toegevoegde 
vloerconstructie van staal en hout die ook de geluids en 
brandproblemen oplost. De lift moest worden vernieuwd en is 
direct doorgetrokken naar het dak. De volledig gerenoveerde 
maisonnettes worden inmiddels net als de penthouses  
(de toegevoegde waarde!) met succes verhuurd aan twee 
tot vier studenten als Friends woningen. 

DE HEUVEL
Hemelsbreed nog geen kilometer daarvandaan staat aan 
het Grotekerkplein gebouw De Heuvel, ook een wederop
bouwpand daterend uit 1959 en in 2014 door LG Architecten 
gerenoveerd. Eigenaar Stichting Gebouw de Heuvel heeft 
een maatschappelijk oogmerk. Grote investeringen kun je 
van een dergelijke nietcommerciële instelling niet verwach
ten. Een subsidie in het kader van LIFE@Urbanroofs maakte 
het toch haalbaar hier de vier daken in te richten met de  
basiskleuren. Van Lammeren: “Er is 175 m2 groendak aan
gelegd, ruim 18 m3 waterbergend vermogen en 30 m2 aan 
zonnepanelen. Hier kan het klimaatverhaal mooi verteld  
worden en dat is met de Dakendagen al uitgebreid gebeurd. 

De toegevoegde waarde zit hem wat mij betreft vooral in 
het grote sfeervolle gebruiksdak, van waaruit je een prachtig 
uitzicht heb op de Laurenskerk en het plein.”

Het Rotterdamse LG Architecten werkt vaak samen met  
Groot in Vastgoed, een familiebedrijf dat vanaf de jaren 
vijftig (vorige eeuw) een aanzienlijke portefeuille heeft opge
bouwd met vooral typisch vastgoed uit de wederopbouw
periode. Door die band heeft het architectenbureau veel 
ervaring met renovaties en upgrades van dergelijke gebou
wen, waarvan er in het Rotterdamse stadscentrum talloos 
veel zijn te vinden. Momenteel wordt bijvoorbeeld de laatste 
hand gelegd aan de daken van het gerenoveerde gebouw 
De Heuvel naast de Laurenskerk, waarover wij binnenkort in 
Roofs uitgebreid over zullen berichten.

POTENTIE
Voor Jasper van Lammeren, die LG Architecten samen met 
Rien de Groot leidt, ontstond zijn fascinatie voor daken al 
vroeg. “Het is een gevoel dat je als kind al kan hebben met 
het zo hoog mogelijk klimmen in een boom. Later als student 
waren de mooiste uren borreltijd op het dak. En volgens mij is  
het een universele, magische belevenis: ergens boven komen  
en plots een mooi uitzicht hebben. Het was Le Corbusier 
die het dak – le toit-jardin, de daktuin – een grote plek heeft 
gegeven in de architectuur en ook wij geloven sterk in de 
potentie van deze ruimte. Het probleem was dat in Nederland 
weinig gebeurde op daken op wat groene vlakjes na.  
Bijna niemand kon die zien, het kostte geld om aan te leggen 
dus waarom beginnen aan een invulling van daken? Hier in 
Rotterdam ontstond door een subsidie op groene daken uit 
2007 een nieuw elan. Wij zijn daar als bureau meteen mee 
aan de slag gegaan.” 

TOEGEVOEGDE WAARDE
De rode draad in alle (dak)ontwerpen van LG Architecten is:  
toegevoegde waarde zoeken. Van Lammeren: “Toegankelijk 
maken is daarin het toverwoord. Ons eerste ontwerp was  
The GreenCube, een concept waarin een groendak 

Optopping van een woongebouw op de hoek van het Oostplein  

en de Groenendaal.

Jasper van Lammeren: “Als degene die investeert er zelf ook profijt 

van heeft, het dak zelf ook kan beleven, of kan laten beleven,  

ontstaat toegevoegde waarde die ook in geld is uit te drukken.”

The GreenCube, een concept waarin een groendak gecombineerd 

werd met een compacte al dan niet tijdelijke dakopbouw. 

De Heuvel: een subsidie in het kader van LIFE@Urbanroofs maakte het toch  

haalbaar hier de vier daken in te richten met de basiskleuren.
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GROENE PLANOLOGIE IN ZOETERMEER
Weer een schaal groter en we belanden in Zoetermeer,  
een typische groeikern die net als de grote Vinexwijken in 
korte tijd is gerealiseerd. Inmiddels is Zoetermeer in bevolkings
omvang gemeten de derde stad van ZuidHolland.  
Van Lammeren: “Uitbreiden in omliggende weilanden kan 
niet meer, om te kunnen blijven groeien moet naar binnen 
gekeken worden. De gemeente, Stichting Onze Zoetermeerse 
Bouwsociëteit (OZB) en BAM Wonen hebben ons gevraagd 
de potentie van daken in het centrum in kaart te brengen. 
Daar liggen meerdere zeer grote winkelcentra, die op zich 
goed functioneren maar daaromheen is de situatie minder. 
Kantoren staan leeg, het is er sterk versteend en de sfeer kan 
verbeterd worden. Kenmerkend zijn ook de grote prominent 
aanwezige parkeergarages en waarvan de bovenste laag 
zelf tijdens piekdagen vaak leeg staan.”

WOONPLEZIER
Om dit dakpotentieel ter grootte van zeven voetbalvelden te  
benutten, heeft LG Architecten eerst een algemene verken
ning gemaakt met een groene, blauwe, gele en rode invulling. 
Met als conclusie: het platte, stenige winkelhart kan een 
groene vallei worden. Maar met deze algemene termen kun 
je nog niet aan de slag, je moet concreter worden om voor 
elke specifieke locatie de toegevoegde waarde te kunnen 
vinden. Om dat inzichtelijk te maken hebben we scenario’s 
uitgewerkt voor drie grote locaties. Daarin stellen we onder 
veel meer voor de lege kantoren te transformeren naar  

woningen, gestapelde nieuwbouw toe te voegen en tijdelijke 
en permanente voorzieningen als een bioscoop en een 
theater op daken te organiseren. Essentieel is dat de daken 
en buitenruimtes met privétuinen, volkstuintjes en openbaar 
groen aantrekkelijker worden om te wonen, te verblijven en 
op uit te kijken. De businesscase hiervan is dan eenvoudig 
waardevermeerdering van het vastgoed door groter woon
plezier. Dit plan is dan ook zeer enthousiast ontvangen door 
de vastgoedeigenaren.”

FOTO OP FUNDA
Inmiddels is de verkenning opgenomen in de nieuwe  
Visie Binnenstad 2040.” Binnenkort begint de gemeente met 
stimuleringsmaatregelen voor multifunctioneel dakgebruik.  
In Rotterdam duurde de bewustwordingsperiode een jaar  
of tien. Het ei hoeft niet opnieuw te worden uitgevonden,  
de ervaringen uit Rotterdam kunnen bijdragen aan een  
sneller proces voor Zoetermeer. Daarnaast is er direct contact 
met planologen, ecologen en wethouders en dat geeft meer 
slagkracht. Geld heeft een gemeente niet voor dergelijke 
ingrepen, die faciliteert vooral. Het is dan ook van belang de 

projectontwikkelaars en eigenaren mee te krijgen en ze de 
magie van aantrekkelijke daken te laten ervaren. Nederland 
ligt bezaaid met dit soort kernen met dode onaantrekkelijke 
hoeken en daken. Al het vastgoed dat er omheen ligt,  
kun je met de juiste ingrepen veel aantrekkelijker maken.  
Bedenk maar het verschil van een foto op Funda van een 
appartement met uitzicht op een heet, leeg, betonnen 
parkeerdek en een levendige groene buitenruimte. Dat heet 
toegevoegde waarde. En dan heb ik nog niet eens over de 
winst in biodiversiteit, klimaatadaptatie door waterretentie, 
temperatuurverlaging en energieopwekking.”  

LG architecten organiseert regelmatig excursies naar  
besproken projecten. Jasper van Lammeren is hiervoor  
te benaderen. ■

Eén van de drie grote Zoetermeer-locaties uit de verkenning: essentieel is dat  

de daken en buitenruimtes met privétuinen, volkstuintjes en openbaar groen 

aantrekkelijker worden om te wonen, te verblijven en op uit te kijken.

BEDRIJF

Nederland ligt bezaaid met dit soort kernen met dode onaantrekke-

lijke hoeken. Al het vastgoed wat er omheen ligt, kun je met de juiste 

ingrepen veel aantrekkelijker maken.

Funda-vergelijker: bedenk maar wat het verschil zal zijn in waarde.

“ Toegankelijk maken  
is het toverwoord”

“ De rode draad in alle  

(dak)ontwerpen van  

LG Architecten is toe-

gevoegde waarde zoeken”
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In juli publiceerde het ministerie van Sociale Zaken de  

‘Monitor Arbeidsongevallen 2020’. Dit is een verslag van  

de gemelde arbeidsongevallen in 2020. In het verleden  

zorgde deze publicatie nog wel eens voor wat tumult  

daar de uitkomsten vaak niet overeenkwamen met de  

cijfers van de bedrijfstak. Sinds 2016 is er echter geen bedrijfstak 

monitor meer verschenen en zijn de schermutselingen over de cijfers verstomd.

Vallen loopt nooit goed af

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Eigenlijk zou dat niet moeten kunnen. Immers elk dak of platform 
waarop gewerkt wordt, dient voorzien te zijn van een dubbele 
leuning met kantplank. Als je dan onverhoopt struikelt of uitglijdt 
kun je niet naar beneden vallen. Bij een derde van deze val
ongevallen gaat het om een val van een hoogte van minder dan 
2,5 meter. Dat betekent dat er van betrekkelijk geringe hoogte was 
gevallen maar met dermate ernstige gevolgen dat er melding 
 gedaan moest worden bij de Inspectie. Overigens was bij 31% van 
de valongevallen van een dak of platform een zwakke plek in de 
vloer de oorzaak. Denk bijvoorbeeld aan een niet goed afgedekte 
sparing. Hier schort het aan de voorbereiding op het werk zelf.
In het verslag wordt verder vastgesteld dat er in ongeveer de helft 
van de gevallen geen RI&E was of dat in de RI&E het werken op 
hoogte niet was opgenomen. De bouwnijverheid doet veel en 
heeft veel gedaan aan het geven van voorlichting over het maken 
van de RI&E. Ik kan me dus niet voorstellen dat dit in de bouw er 
geen of een onvolledige RI&E kan bestaan. Dit wordt nog onder
streept doordat nagenoeg alle bedrijven een VCAcertificaat 
hebben en ook binnen VCA een goede RI&E verplicht is. Of is dit 
een onjuiste gedachte? Verder is er de verplichting om voor elke 
bouwplaats met valgevaar een V&G plan te hebben waarin het 
gevaar en de maatregelen specifiek staan omschreven.
Als we minder valongevallen willen, moet er meer aandacht 
komen voor veilig werken op hoogte. Meer aandacht tijdens 
de voorbereiding van het werk of bij de taakuitgifte. We moeten 
zorgen dat er een goede risicoinventarisatie van de taak wordt 
gemaakt. We moeten deze TRA gebruiken om instructie te geven 
en de uitvoerenden te begeleiden. Het is een taak van allen,  
uitvoerenden en opdrachtgevers, om te attenderen op de  
gevaren van het werken op hoogte en om effectieve maatrege
len te (laten) treffen.
Het vallen van hoogte loopt eigenlijk zelden goed af. Het leidt  
in 82% van de gevallen tot botbreuken en een kwart van de 
slachtoffers loopt blijvend letsel op. Willen we dat als restproduct  
in onze bedrijfstak?

De monitor van SZW zou tot vreugde kunnen stemmen, omdat  
het ongevalscijfer in 2020 lager is dan de voorgaande jaren.  
Deze vreugde wordt een stuk minder omdat Covid als reden  
worden aangevoerd. Er is in veel sectoren minder gewerkt,  
waardoor er automatisch minder ongevallen zijn. 
Of ook in de bouw de werkzaamheden zijn verminderd is in het 
verslag niet te lezen. Het EIB spreekt in publicaties van een krimp 
van gemiddeld 1,5%. In de renovatie ziet het EIB een ‘stevig groei’. 
Daartegenover is er een vermindering van 10% in de woningnieuw
bouw en van 5% in de utiliteitsnieuwbouw. Welke consequenties 
dit heeft voor de ongevalscijfers is lastig te zeggen. Ik waag me 
daar in deze column niet aan. 
Het aantal ongevalsmeldingen in de bouw is in 2020 gekrompen 
met 16% ten opzichte van 2019. Een vreugdedansje over dit resul
taat mag, we weten echter nog niet of dit een blijvende ontwikke
ling is. En ook weten we de oorzaken niet. 
Waar vallen we vanaf? Daar geeft het verslag op pagina 23 enig 
inzicht in. Het meest wordt gevallen van een ladder, een trapje of 
een opstapje. Een goede tweede is vallen van een dak of platform 
en op drie staat vallen in of op een bewegend voertuig met verlies 
van controle. Vallen van een steiger of een beweegbaar platform 
staan op de vierde en vijfde plaats met gelijke aantallen. 
In de helft van het aantal ongevallen met ladders wordt de ladder 
gebruikt waarvoor hij is bedoeld. Een ladder, dat weten we,  
is bedoeld om te klimmen of af te dalen naar een ander niveau. 
Dat betekent ook dat in de helft van valongevallen met ladders 
de ladder als werkplek werd gebruikt. Schrikbarend naar mijn idee 
is de constatering dat in 11% van deze ongevallen met handge
reedschap op de ladder werd gewerkt. Elders in het verslag staat 
dat in 50% van de gevallen niet gekozen is voor de meest veilige 
werkwijze om op hoogte te werken. 
Wetend dat een ladder alleen bij uitzondering gebruikt mag  
worden als werkplek, moeten we ons achter de oren krabben.  
De gedachte die bij ons moet opkomen is dat er het in de voor
bereiding van het werk nogal wat schort. In die fase moet immers 
gezorgd worden dat er veilig kan worden gewerkt. 
Op de tweede plek staat het vallen van een dak of platform. 

Adri F
rijt
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CHAPEAUVEILIG EN GEZOND WERKEN

Bestel gewoon vanaf 
het dak!

Actiondak, de online groothandel in:

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

- DAKRANDAFWERKING - VEILIGHEID - GEREEDSCHAP - KLEDING

ACTIONDAK

WWW.ACTIONDAK.NL
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De verantwoordelijk wethouder van de 

gemeente Rotterdam, de directeur van de 

Doelen, de hoogheemraad van het hoog

heemraadschap van Schieland en de  

Krimpenerwaard en vertegenwoordigers  

van 7 Square Endeavour plaatsten op  

20 september de eerste vijf retentie kratten 

op het dak van concert en congres

gebouw De Doelen. Daarmee is het officiële  

begin gemaakt met de aanleg van 2.581m²  

aan groen, waterberging met een capaci

teit van tweeduizend bad kuipen (300m³) 

en 480 m2 aan vlonders. In de Roofs editie 

juli van dit jaar is al uit gebreid bericht over 

de plannen met het dak van De Doelen. 

De aanleg van het dak is naar verwach

ting eind februari 2022 gereed.

Aanleg groen, biodivers dak  
met waterberging van start

PROJECTNIEUWS

LAAGSTE STUK ROTTERDAM
Het dak op de Doelen draagt bij aan de ambities van 
het college op het gebied van duurzaamheid, klimaat
adaptatie, het realiseren van 20 hectare extra groen en  
herstel van biodiversiteit in de stad. Daarin wordt samen 
gewerkt met onder andere het Hoogheemraadschap 
Schieland en Krimpenerwaard.In Rotterdam Centrum ligt 
een grote opgave om gezamenlijk wateroverlast aan te 
pakken. Als het heel hard regent, staan in dit deel van het 
centrum wel eens kelders onder water en in de zomer is 
het vaker heet en droog. De 15 centimeter hoge retentie
kratten onder de groenvoorziening op het dak van  
De Doelen moeten meehelpen de stadse waterhuishou
ding te verbeteren. Concreet kan het dak straks  
300 kuub water bergen en slim afvoeren op het riool.  
Bij droogte wordt de voorraad gebruikt om de beplanting 
op het dak van water te voorzien. 

BIODIVERSITEIT
Op de kratten zal hoveniersbedrijf Van der Tol 
35 soorten inheemse kruiden, bollen, sier
grassen, planten en heesters plaatsen  
volgens een ontwerp van Deltavormgroep.  
Vijf insectenhotels en de begroeiing zullen 
bijen, vlinders en vogels aantrekken en voor 

meer biodiversiteit in de stad zorgen. Aan de Schouwburg
pleinzijde komt op het dak een houten vlonder van 480 m²,  
die bestemd is voor educatieve, sociale en culturele activitei
ten. Als het dak klaar is, is het nog niet algemeen toegankelijk 

voor publiek, maar worden er wel rondleidingen gegeven. 
Mogelijkheden om het dak in de toekomst wel voor het  
publiek toegankelijk te maken worden verder verkend. 

LIJNBAAN
Volgens Yoeri Schenau, Director Sustainability voor Arcadis 
(kennispartner binnen 7 Square Endeavour) wordt gekeken 
om in de nabijheid meer daken te benutten.  
“Het zou mooi zijn als we de Lijnbaan konden aanpakken.  
Daar zou een fantastisch dakpark kunnen komen met ver
bindingsbruggetjes die ook naar het dak van De Doelen 
lopen. Lastig daarbij zijn de vele verschillende eigenaren en 
de vrij zwakke dakconstructies van die panden.” Roofs zal de 
ontwikkelingen in Rotterdam nauwgezet blijven volgen. ■Het is de eerste keer dat een groot gemeentelijk gebouw en 

rijksmonument in het hart van de stad een multifunctioneel dak 
van deze omvang krijgt. “Het is fantastisch dat we het grote dak 
van de Doelen beter gaan benutten. Het wordt een groene oase 
in het centrum. Het dak vangt regenwater op bij hevige buien 
en draagt bij aan verkoeling als het heet is. Daar heeft iedereen 
profijt van’’, zegt wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen).  
Het duurzame dak op de Doelen is één van de projecten van 
LIFE@Urban Roofs, onderdeel van het Europese LIFEprogramma 
voor milieu en klimaatactie. Eerder is een natuurdak op woon
gebouw de Peperklip op RotterdamZuid aangelegd en zijn drie 
groenblauwe daken op de Robert Fruinstraat in Rotterdam West 
tot stand gekomen. 

DE DOELEN

Volgend jaar een oase in de binnenstad. 

(Illustratie: Kraaijvanger Architecten)

Vertegenwoordigers van 7 Square Endeavour,  

het hoogheemraadschap van Schieland en de  

Krimpenerwaard, de gemeente Rotterdam en De Doelen  

houden het niet droog tijdens de officiële eerste kratlegging.

Nu nog een lege vlakte.

“ Het is fantastisch dat we  

het grote dak van de Doelen 

beter gaan benutten’’

De aanleg van het dak wordt gerealiseerd in samenwerking met  
concert- en congresgebouw de Doelen, het Hoogheemraadschap  
van Schieland en de Krimpenerwaard, 7 Square Endeavour,  
het Rotterdams WeerWoord en Rotterdam gaat voor groen.  
Het dakontwerp is van Kraaijvanger Architecten. Metropolder levert  
het waterretentiesysteem, Cruydt-Hoeck de beplanting. Het dakpakket  
is vorig jaar gerenoveerd door Voormolen Dakbedekkingen. 
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IKO lanceert deze maand een web applicatie waar

mee men stap voor stap de gewenste dakopbouw 

kan bepalen en in 3D tot in alle details bekijken. 

Klaas Oosterhof en Christoph Desmet  

van IKO lichten de werking van deze  

nieuwe tool toe: “Het IKO Design  

Center is een bron van informatie  

die de gebruiker maatgericht en  

eenvoudig kan raad plegen voor  

de gehele bouwschil.”

“ In het IKO Design Center  
kan men het gehele dak  
in 3D opbouwen”

DIGITALISERING IN DE BOUW

Als je de tool opent, maak je eerst een keuze uit de onderdelen van de gebouwschil.

Klaas O
osterhof, Sales Director Northern Europa bij IK

O In
su

la
tio

ns
.

C
hristoph Desmet, European product manager b
ij IK
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tio
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.
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Nolanda Klunder

“We zagen dat we, vanwege al onze kennis en informatie, functio
neerden als bibliotheek voor onze klanten, en kwamen tot de 
conclusie dat dat efficiënter kon. Klanten moeten sneller en beter 
informatie kunnen vinden. Vergelijk het met internet: als er zo veel 
data beschikbaar is, is het belangrijk om een goed filter te hebben  
om te kunnen selecteren”, zegt Klaas Oosterhof, Sales Director 
Northern Europa bij IKO Insulations. “Hoofddoel van onze nieuwe 
portal is dus dat onze klanten snel zelf kunnen zien welke producten 
nodig zijn voor hun gewenste dakopbouw. Daarbij kozen we ervoor 
om techniek visueel en interactief te maken, zodat klanten de infor
matie makkelijker kunnen interpreteren.”

KERS OP DE TAART
Christoph Desmet, European product manager bij IKO Insulations, 
voegt toe: “IKO heeft een omvangrijke service om de klant te  
ondersteunen om het juiste product te kiezen. Deze nieuwe web
applicatie, het IKO Design Center, is daarbij de kers op de taart. 
Hiermee wordt alle informatie toegankelijk gemaakt voor de  
gebruikers: architecten, aannemers, dakdekkers en handelaren.  
Het IKO Design Center leidt de gebruiker stap voor stap door alle 
keuzes heen en geeft vervolgens een compleet advies voor de 
dakopbouw, die in 3D getoond wordt. 3D heeft natuurlijk talloze 
voor delen: het maakt het geheel veel meer inzichtelijk, je kunt het  

dak van alle kanten bekijken, je kunt inzoomen op onder
delen en lagen wegklikken, zodat je alles even goed kunt 
bekijken. In de tool wordt gevisualiseerd hoe de aanbevolen 
producten geplaatst moeten worden. Zo helpen we de 
gebruikers dus om de juiste vragen te stellen, adviseren we 
het juiste daksysteem vanuit de behoefte van de klant én 
tonen we hoe deze producten geplaatst moeten worden.” 

TOOL LEIDT JE DOOR DE VRAGEN HEEN
Desmet start de webapplicatie: “Als je de tool opent,  
maak je eerst een keuze uit de onderdelen van de gebouw
schil. Voor nu is alleen het platte dak operabel, later zullen 
de andere delen toegevoegd worden. Vervolgens leidt de 
tool je door verschillende keuzes heen. De eerste vraag is 
waar het dak voor gebruikt gaat worden: is het een stan
daarddak, een groendak, energiedak of leefdak? Welke 
klimaatklasse heeft het pand? Is de dakvloer hout, beton 
of staal? Welke waterdichting wordt gekozen: tweelaags 
bitumineus of vloeibaar (PMMA)? Vervolgens kan je de bij
passende bevestigingsmethodes kiezen: voor de toplaag, 
onderlaag (zelfklevend of mechanisch), isolatielaag (PUlijm 
of mechanisch) en de dampremmende laag. Zijn al deze 
keuzes gemaakt, dan toont de tool een 3D tekening van 
de dakopbouw inclusief alle dakdetails als dakopstanden, 
hoekaansluitingen en zettingsvoegen. De 3D tekening kan 
draaien, je kan inzoomen en op alle onderdelen klikken 
om die afzonderlijk te bekijken. Bij de 3D tekening staat 
ook een weergave van de thermische prestaties van dit 
dak: de isolatiedikte, Uwaarde en Rcwaarde. Tot slot biedt 
de portal de mogelijkheid om diverse documenten naar 
keuze te downloaden, zoals de thermische calculatie,  
de datasheets van onderdelen, het bestek en de BIMfile. 
Alle benodigde data voor het gekozen daksysteem is met 
één druk op de knop beschikbaar.”

VANAF NU
Kunnen we er al mee aan de slag? Oosterhof: “Vanaf  
oktober is het IKO Design Center in een eerste versie beschik
baar op de website. Uiteraard zullen we dat niet in stilte 
doen: een promotiecampagne zal daar de aandacht op 
vestigen. In deze eerste versie gaat het dus alleen over het 
platte dak. In tweede instantie komen de andere onder
delen van de gebouwschil erbij: hellend dak, buitenmuur, 
spouwmuur, binnenmuur, vloer, zoldervloer, kelder en  
zolderdak. We hebben grootse verwachtingen van deze 
portal. Zoiets is nog niet eerder vertoond. We gaan ervan 
uit dat er veel gebruik van gemaakt zal worden, omdat de 
tool zo makkelijk en laagdrempelig werkt en zo’n mooi 
beeld geeft van de dakopbouw. Wij zien het zo: onze  
klanten verwachten van ons snelle service, transparante 
en volle dige informatie op een hoog technisch niveau.  
Het antwoord daarop is het IKO Design Center.  
Het IKO Design Center is een bron van informatie die de 
gebruiker maatgericht en eenvoudig kan raadplegen 
voor de gehele bouwschil. Kennisdeling met onze partners 
wordt hiermee gestimuleerd.” ■

Voor nu is alleen het platte dak operabel, later zullen de andere delen  

toegevoegd worden.

Alle benodigde data voor het gekozen daksysteem is met één druk op de 

knop beschikbaar.
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Er bestaat voor veel beroepsgroepen en onderwerpen een Dag van de …’. 

Van Dag van de Ondernemer tot Dag van de Stralende beroepen, en van 

Dag van Handen Wassen tot Verander je Wachtwoorddag. Sinds kort is daar 

een hele mooie dag bijgekomen: de Dag van de Dakdekker. 

Tweede dinsdag in september  
staat op de kaart

DAG VAN DE DAKDEKKER

Deze dag is geboren uit de waardering die 
de makers van Roofs en SteilDak hebben voor 
de inzet en het vakmanschap van de man/
vrouw op het dak en dit ook te laten zien!. 
Daarom is vanaf 2021 iedere tweede dinsdag 
van september de Dag van de Dakdekker.  
De eerste aflevering is wegens de corona
maatregelen nog niet uitbundig gevierd. 
Daarom heeft Lindeman Uitgevers bij tientallen 
dakdekkersbedrijven voor al hun dakwerkers 
een aardigheidje laten bezorgen: een hoesje 
waarmee je je blikje fris koel kunt houden.  
Het kleinood blijkt ook erg handig om het 
blikje klemvast te zetten in de auto. 

Om er toch een concreet moment van te  
maken (alleen maar poststukken versturen 
is ook niet alles) heeft Palmyra Lindeman bij 
DAKaccent uit Oisterwijk, één van de deelne
mende bedrijven, de koelhouders persoonlijk 
overhandigd. Twan van Berlo, verkoopleider 
en medeeigenaar van DAKaccent: “Ik ben 
voor elk initiatief dat het vak van dakdekken 
in een goed daglicht zet. Het is een hartstikke 
mooi vak waar je mensen en vooral jongelui 
enthousiast over mag maken.  
Dat jullie daar aandacht aan schenken en 
een Dag van de Dakdekker organiseren vind 
ik fantastisch.”

Intussen werden van vele kanten berichten 
gepost op social media waaruit wij opmaken 
dat het gebaar en het initiatief van harte 
worden ondersteund. We hopen dit in de 
komende jaren te kunnen uitbreiden tot een 
volwaardige Dag van de Dakdekker. ■

Twan van Berlo krijgt van Palmyra Lindeman een ‘aardigheidje’ overhandigd. 

” Iedere tweede dinsdag 

van september is de  

Dag van de Dakdekker”
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CHAPEAU

De rode draad is door de jaren heen tweeledig. Is er geen 
evenement, dan moet het er dringend komen. Is er wél een 
evenement, dan deugt het niet. De organisatie laat te wen
sen over en/of de doelgroepen worden niet bereikt en/of  
er worden share en stakeholders vergeten en/of de saté is  
al op. De benadering is te inhoudelijk of juist te populair.  
Nee, in België, dáár hebben ze het pas begrepen.

Ooit hadden we de Nationale Dakendag met bijbehorende 
tafeltjesmarkt. Een programma van niveau, vond ik altijd,  
en lang geen verkeerde opkomst. Het was destijds echter 
bon ton om te focussen op de afwezigheid van opdracht
gevers en architecten. Dat lag natuurlijk aan de organisator. 
In elk geval niet aan de branchegenoten.

Parallel werd er een relatiebeurs in het leven geroepen die 
zich wat langer heeft gehandhaafd: het Dak Event. De opzet 
was even klassiek als, wat mij betreft, doeltreffend. Onder het 
genot van stamppot en een biertje werden nieuwe contacten 
gelegd en oude verstevigd. U raadt het: niets dan gemor wat 
de klok sloeg. Al werd er op enig moment een prijsuitreiking 
aan gekoppeld. 

Sinds 2017 vindt jaarlijks in Egmond aan Zee het huidige  
evenement voor de dakenbranche plaats. Alle begin is moeilijk,  
ook hier, maar er past respect voor de doorontwikke ling van 
het concept. De organisator speelt vaardig in op signalen 
vanuit de bedrijfstak. Zo vind ik het onderscheid tussen een 
toekomstgerichte prijs en een oeuvreprijs persoonlijk sterk.  
En… een bomvolle zaal.

Prompt gingen er stemmen op als zou deze bedrijfstak nu 
toch ook echt behoefte hebben aan een happening naar 

Belgisch model. Schei toch uit. Eén brancheevenement is 
voor deze bescheiden sector genoeg. Anders kannibaliseert 
het één het ander. Iets anders is dat er ruimte is, denkt ook 
VEBIDAK, voor een traditionele relatiebeurs om elkaar te 
 ontmoeten en op de schouders te kloppen. 

En aldus zal het geschieden. Op 11 november 2021 beleeft 
de eendaagse vakbeurs Daken & Zaken haar primeur.  
Vanaf het eerste uur afgestemd met – en gedragen door – 
gerenommeerde leveranciers en adviseurs in deze sector én 
VEBIDAK. Kortom: geen reden meer om te schimpen op de 
organisatie. We waren immers zelf betrokken bij de ontwikke
ling van het concept. Daarom is het ook ónze beurs.

’t Zal mij benieuwen of er ook ditmaal freeriders zijn die zelf 
geen stand hebben gehuurd maar wel op een vrijkaart de 
hele dag blijven hangen. Hoe men het ook wendt of keert: 
dat is een statement jegens de ontwikkeling van onze  
branche. Net zoals de keus om er in Gorinchem wél te staan. 
U raadt het al: VEBIDAK is van de partij. En u bent welkom.

mr. Cees Woortman
directeur/secretaris VEBIDAK

Primeur vakbeurs DAKEN & ZAKEN: 
Doet VEBIDAK mee? Maar zeker!

VAKBEURS

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

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.

Er zijn discussies die tot in eeuwigheid voortduren. 

Meestal betreft het dan zo’n onderwerp waar  

iedereen een mening over heeft. Een aansprekend 

voorbeeld is de discussie over een algemeen  

evenement voor de dakenbranche. Hieronder  

versta ik dan zowel leveranciers als verwerkers.  

Om over andere geledingen in de kolom maar  

te zwijgen.



Bij platte daken en dakterrassen is de ruimte (lees: hoogte) om te isoleren soms 

erg beperkt. Het is dan niet eenvoudig om met die beperkte ruimte te voldoen 

aan de bestaande isolatieeisen. De dunne vacuümisolatiepanelen DeckVQ® 

van Recticel Insulation bieden een oplossing! Met een warmtegeleidings

coëfficiënt (lambdawaarde) van 0,006 W/mK in de kern maakt Recticel het 

mogelijk een nóg betere isolatie bij renovatie 

projecten te bereiken. De DeckVQ®  

biedt een hoge isolatie 

waarde op lange termijn,  

met behoud van de  

bestaande dakopbouw,  

waardoor dure of complexe  

aanpassingen worden vermeden. 

Dunne vacuümisolatie  
met harde PIR beschermlaag  
Voor het isoleren van platte daken en dakterrassen

advertorial

waar door dit ruimtegebrek niet de gewenste RCwaarde gehaald 
kan worden. 
De beste manier om die hoge isolatiewaarde van vacuümisolatie
panelen te garanderen, is door ze eerst volledig in te kapselen  
en te beschermen voordat de panelen de fabriek verlaten.  
Hierdoor wordt het risico op beschadiging nihil. Het vacuümpaneel 
is optimaal beschermd met een hoge densiteit PIR plaat van 10 mm  
aan boven en onderzijde. Op die manier is het veilig om de  
panelen in te zetten in de bouw. Er is sprake van aanzienlijk minder 
arbeidskosten bij de montage, omdat er geen risico is dat het 
vacuüm verloren gaat bij normale verwerking. Echt ‘dummy proof’ 
dus. Dat werkt wel zo prettig. 

We zitten midden in de energietransitie en dat vraagt om oplossin
gen met uitstekende isolatieprestaties. Niet alleen bij nieuwbouw 
is dit belangrijk, ook bij de renovatie en verduurzaming van ons 
bestaande woningaanbod en gebouwen is isoleren een belang
rijke pijler. Bij veel renovaties zien wij dat er steeds meer behoefte 
is aan dunnere isolatieoplossingen die tegelijkertijd nog betere 
thermische prestaties leveren. Dit bereiken we met onze DeckVQ®. 

Dun (na)isoleren mogelijk met Deck-VQ®

Vacuümisolatiepanelen, of kortweg VIP, zijn een nieuw soort 
isolatiemateriaal in de bouw om aan de als maar toenemende 
thermische eisen te voldoen. De VIP’s van Recticel hebben een 
ongeëvenaarde isolatiewaarde van maar liefst 0,006 W/mK in de 
kern. Dat is de laagste op de markt. Ter vergelijking, een doorsnee 
PIRisolatieplaat heeft een lambdawaarde vanaf 0,022 W/mK.
In de bestaande bouw is het door ruimtegebruik soms lastig om 
bepaalde isolatiewaarden te halen. Dat is vast een herkenbaar 
probleem. De DeckVQ® isolatie is geschikt voor de renovatie van 
dakterrassen en/of platte daken en dan vooral voor plaatsen 

Technische informatie over de Deck-VQ®

De DeckVQ® isolatieplaat heeft een kern die bestaat uit 
het vacuümisolatiepaneel (VIP). Dit paneel heeft weer een 
kern die is opgebouwd uit pyrogeenkiezelzuur. De kern wordt 
omhuld door een meerlagen folie en 10 mm dikke PIRplaten 
met hoge densiteit. DeckVQ® isolatie heeft standaard een 
dikte van naar keuze 45 of 60 mm, met een VIPkern van  
25 tot 40 mm. Projectmatig zijn andere diktes trouwens ook 
mogelijk. 

De speciaal ontwikkelde PIRplaten beschermen de vacuüm
isolatie in de kern dus tegen beschadigingen. De standaard
afmetingen zijn 600x300, 600x600, 1200x300 en 1200x600 mm.  
Met een dikte van 45 mm haal je een RDwaarde van  
5,00 m2K/W. Bij een plaatdikte van 60 mm is de RDwaarde 
zelfs al 7,50 m2K/W en 70 mm resulteert in een indrukwek
kende 10,00 m²K/W voor panelen van 1200 x 600 mm.  
Dat is vanaf 60 mm dus al ruim meer dan het bouwbesluit 
eist voor nieuwbouw daken: RC=6,0 m2K/W.



Ultradunne vacuümisolatie veilig beschermd door 
harde PIR-platen voor platte daken en terrassen

Met zijn extreem thermisch isolatievermogen van 0,006 W/mK in de 
kern en dikte van amper 45 of 60 mm, is Deck-VQ® dé oplossing voor 
het isoleren van platte daken en terrassen waar de ruimte om te isoleren 
beperkt is. Hoogwaardig isoleren zonder moeite, het kan.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.recticelinsulation.nl
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De platen moeten uiteraard niet doorboord of gezaagd 
worden om het vacuüm te garanderen. Het advies is om 
met de grote en kleinere platen een zo groot mogelijk deel 
van het platte dak te bedekken. De resterende vlakken 
worden dan met andere PIRisolatie opgevuld. Op de totale 
RCwaarde van het dak zal dit een beperkt effect hebben. 
Doordat gelijmd of geballast moet worden is er ook geen 
verlies van tules en/of schroeven. Overigens zijn DeckVQ® 
panelen compatibel met gelijmde enkellaagse membranen 
en bitumineuze systemen. 

Een handig legplan biedt uitkomst
We hebben goed nagedacht hoe we het aanbrengen  
van DeckVQ® zo gemakkelijk mogelijk konden maken.  
De modulaire afmetingen zijn gebaseerd op standaard  
isolatieplaten voor platte daken. Het hele proces wordt ver
eenvoudigd door een legplan geengineerd door een des
kundige van Recticel op maat en afgestemd op de situatie 
ter plaatste wat bij iedere levering is voorzien. Dat betekent 
dat je als dakdekker of aannemer precies weet wat je moet 
doen, er geen VIPplaten verloren gaan en ook zo optimaal 
mogelijk van de voordelen van deze platen gebruik kan 
worden gemaakt.

Isoleren met Deck-VQ® 
De voordelen op een rij

1: dé oplossing waar de ruimte voor isolatie beperkt is 
Onze DeckVQ® panelen zijn een snelle en kostenefficiënte 
oplossing omdat er geen structurele aanpassingen nodig 
zijn bij de renovatie van dakterrassen of platte daken.  
Het resultaat is een eersteklas isolatie die niet alleen heel  
wat voordelen biedt bij de uitvoering van diverse dakdetails, 
zoals bij de toegangsdeur tot het terras, maar ook tijd en 
geld bespaart.

2: hoge thermische prestaties
De onderzoeks en ontwikkelingsafdeling van Recticel  
Insulation ontwikkelde DeckVQ® isolatie met een dikte van 

niet meer dan 60 mm met een VIPkern van 40 mm. Deze kern 
heeft een warmtegeleidingscoëfficiënt van 0,006 W/mK,  
de laagste op de markt!

3: eenvoudige installatie, fijne service
DeckVQ® panelen zijn beschermd tegen beschadiging,  
waardoor ze makkelijk te vervoeren en te hanteren zijn.  
Zelfs bij complex maatwerk is het aanbrengen eenvoudig,  
dankzij de technische begeleiding en het legplan van ons  
technische team.

Recticel Insulation 
Recticel Insulation levert hoogwaardige polyurethaan isolatie
materialen voor de woningbouw, utiliteitsbouw en agrarische 
sector. Adviseurs van Recticel ontzorgen, geven technisch advies, 
ondersteunen met berekeningen en denken mee om de beste 
resultaten te behalen voor jouw project. 

Meer weten? 
Kijk op recticelinsulation.nl, neem contact op via 0488 – 48 94 00 
of bezoek ons op de vakbeurs DAKEN & ZAKEN op 11 november 
in de Evenementenhal Gorinchem. Ons standnummer is 128! 

“ Dankzij het legplan en de  
technische begeleiding  
van het Recticel team is  
zelfs bij complex maatwerk  
de montage eenvoudig”
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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.

“ Het allermooiste aan mijn vak 
is het contact met mensen”

de beurs, en ook op de feestavond van het Dak van het Jaar, 
beide markten samenkomen. Er zijn veel overkoepelende  
onderwerpen, denk aan veiligheid, hoogwerkers of bijvoor
beeld isolatie. Voor een bezoeker is het belangrijk dat álle 
facetten aanwezig zijn, zodat elke bezoeker aan zijn  trekken 
komt. Een goede beurs is een mix van zo veel mogelijk 
 verschillende onderwerpen.”

VAN JONGS AF
Dirk Lindeman richtte het bedrijf in 1983 op. In 2010 nam  
Palmyra Lindeman de zaak van haar vader over. “Mijn naam 
is welliswaar aan het bedrijf verbonden, maar ik doe het 
werk natuurlijk niet alleen. Iemand zei ooit tegen me: als je 
een dreamteam om je heen hebt, kan je onvoorstelbaar veel.  
En dat is zo: Lindeman Uitgevers bestaat uit een dreamteam  
met Jan Suijk voor het onderhoud van de contacten en  
de hoofdredacteuren Tjerk van Duinen en Edwin Fagel,  
aangevuld met externe redacteuren en medewerkers.  
Ik ben verantwoordelijk voor veel organisatorische en admini
stratieve taken. Dat vind ik erg leuk: het ligt me goed om te 
organiseren en ik vind het leuk om met meerdere dingen 
tegelijk bezig te zijn.” 

Palmyra groeide op met de dakenbranche. “Als klein meisje 
ging ik al met mijn vader mee naar bouwbeurzen. Dat vond 
ik fantastisch. Ik mocht meehelpen in de stand en genoot 
van alle mensen en de sfeer. Iedereen kent iedereen, zo’n 
beurs is echt een feestje.” In eerste instantie deed ze een op
leiding tot bejaardenverzorgende, maar ze maakte die niet 
af. “Toen vroeg mijn vader me of ik telefoniste bij hem wilde 
worden. Daarna ging ik ook de boekhouding doen. Stap 
voor stap kreeg ik extra taken, die ik me gaandeweg  
eigen maakte. Zodoende heb ik nu klanten die ik al 35 jaar ken.”

“Het allermooist in mijn werk is het contact met mensen. Ik ben 
blij met het team om me heen en met mijn klantenkring.  
Met veel klanten heb ik heel goed contact. Daar komt het 
besef bij dat mijn vader het bedrijf heeft opgericht.  

Dat ik iets van hem mag voortzetten doet me  
veel plezier. De klanten van onze twee vakbladen, 
van DAKEN & ZAKEN en de Dak van het Jaar
feestavond geloven in de dakenbranche en in 
ons als bladenmaker en organisator van evene
menten. Dat wij die positie in de markt bereikt 
hebben, vervult me met dankbaarheid en trots.”
 
VEEL FACETTEN
“Als mensen van buiten de branche aan een dak 
denken, denken ze aan een plat dak met bitumen 
of een hellend dak met dakpannen, maar er zijn 
oneindig veel meer facetten aan een dak,” besluit 
Palmyra. “Er komt ongelooflijk veel bij kijken om  
een goed dak te maken. Dat hoef ik onze doel
groep niet uit te leggen, maar buitenstaanders 
hebben daar vaak geen besef van. En bij alle  
facetten gaan de ontwikkelingen razendsnel. 
Toen mijn vader begon, kwam het tijdschrift  
(dat heette toen nog DIM) elf keer per jaar uit.  
Nu verschijnt Roofs al jaren twaalf keer per jaar 
en hebben we, sinds 2016, daarnaast steilDAK 

Nolanda Klunder

Palmyra Lindeman is eigenaardirecteur van Lindeman  
Uitgevers, de uitgeverij van vakbladen Roofs en steilDAK.  
“De bladen zijn een belangrijk deel van mijn werk,  
maar bij lange na niet het enige. We organiseren ook de 
feestavond van Het Dak van het Jaar en de DAKEN & ZAKEN 
beurs. Met die beurs zijn we op dit moment heel druk.  
Het gaat erg goed met de aanmeldingen, zowel van bezoe
kers als van standhouders. Het belooft een prachtige dag  
te worden.” Met de beurs op komst is het een mooi moment 
om met Palmyra aan tafel te gaan zitten.

DAKEN & ZAKEN
De dakenbranche had sinds 2016 geen eigen vakbeurs 
meer. Palmyra vertelt: “In 2019 benaderde Cees Woortman 
van VEBIDAK ons met het verzoek om weer een beurs te 
organiseren. We zijn gaan inventariseren of er in de markt 
genoeg animo voor was. Het antwoord was ondubbelzinnig:  
ja. Daarbij had de markt een sterke voorkeur voor een  
ééndaagse beurs, naar voorbeeld van de jaarlijkse Belgian 
Roof Day in Brussel. Wij hebben geïnventariseerd welke  
wensen er op de markt leefden en zijn vanuit die wensen 
gaan organiseren.” Het is voor de dakenbranche belangrijk 
om een eigen vakbeurs te hebben, licht Palmyra toe.  
“Op een beurs kan je nieuwe producten leren kennen, maar  
bovenal is een beurs dé plek om te netwerken en aan relatie
beheer te doen.  Je kan daar in één dag heel veel contacten 
ontmoeten, waar dat anders veel meer tijd zou kosten.”

DAKEN & ZAKEN zou in september 2020 plaatsvinden,  
maar werd vanwege de coronamaatregelen twee keer  
verplaatst. “We zijn erg dankbaar dat de standhouders bij 
elke ver plaatsing met ons zijn meegegaan, dat zij er  
ondanks twee verplaatsingen geloof in hebben gehouden. 
Dat wijst erop dat wij binnen de markt een bepaald ver
trouwen hebben opgebouwd.”

Op DAKEN & ZAKEN draait het om zowel de platte als de 
hellende daken. Palmyra: “We vinden het belangrijk dat op 

AAN TAFEL MET… PALMYRA LINDEMAN

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

zes keer per jaar. Buitenstaanders zijn wel eens verbaasd als ze dat horen: 
achttien keer per jaar een tijdschrift over daken, is er zó veel over te vertellen? 
Ja, en nog veel meer.” De vakbladen spelen een belangrijke informatieve rol 
voor de branche, ziet Palmyra. “Voor papieren tijdschriften is er nog steeds 
een markt, hoewel je ziet dat onlineinformatie een steeds grotere rol gaat 
spelen. Om die reden gaan we de websites van Roofs en steilDAK vernieuwen. 
Er komt één portal, Dakweb, waar je alle informatie kunt vinden en kunt door
klikken naar digitale versies van de papieren tijdschriften.”

PALMYRA LINDEMAN IN ACHT VRAGEN
BURGERLIJKE STAAT? VRIJGEZEL.

KINDEREN? DRIE VOLWASSEN ZOONS: EEN VAN 26 EN EEN TWEELING VAN 22.

WAT DOE JE ALS JE NIET WERKT? IK GA GRAAG UIT MET VRIENDINNEN EN 
HOU VAN WANDELEN MET DE HOND EN LEZEN.

FAVORIETE MUZIEK? IK HEB EEN BREDE MUZIEKSMAAK. IK HOU HET MEEST VAN 
NEDERLANDSTALIGE MUZIEK EN CLASSIC ROCK, MAAR DRAAI IN DE AUTO VAN 
ALLES.

FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING? PORTUGAL, BIJVOORBEELD DE ALGARVE. 
DE MENSEN ZIJN ER ONTZETTEND AARDIG. 

FAVORIETE STAD? LISSABON IS EEN FANTASTISCHE STAD.

FAVORIETE GEBOUW OF ARCHITECT? IK HEB GEEN ECHTE FAVORIET.  
IK HOU ERVAN ALS EEN GEBOUW NA RESTAURATIE ZIJN EIGEN UITSTRALING 
HEEFT BEHOUDEN EN AUTHENTIEK IS GEBLEVEN.

WAAR BEN JE IN JE WERK EN PRIVÉ HET MEEST TROTS OP? IK BEN TROTS 
OP WAT WE MET ELKAAR TOT NU TOE BEREIKT HEBBEN. IN MIJN PERSOONLIJKE 
LEVEN BEN IK VOORAL TROTS OP DE ONTWIKKELING VAN MIJN KINDEREN.



Roofs     3332     Roofs

IN ALLE JAARGETIJDEN  
DAKBANEN VERWERKEN  
ZONDER OPEN VUUR

BMI Icopal introduceert Universal  
Perfect Fix, een speciale hechtings 
plaat die het mogelijk maakt om Icopal Universal dakbanen  
zonder open vuur ook onder winterse omstandigheden te ver
werken. 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 fixatie 
profiel 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 voor gevormde 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 ondergrond bevestigd. Vervolgens wordt de 
Icopal Universal dakbaan met hete lucht op het Perfect Fix 
paneel gelast.

Bezoek de BMI Icopal stand  
op de beurs DAKEN & ZAKEN  
voor meer informatie en  
een productdemonstratie.

BMI ICOPAL

STAND 122/123

WE HEBBEN U GEMIST! 

Na een jaar afstand 
en voorzichtigheid 
en geen enkel fysiek 
evenement, zijn wij erg 
blij dat we elkaar weer 
kunnen ontmoeten. 
Op 11 november is 
Gilde Software uiteraard van de partij tijdens de DAKEN & ZAKENbeurs.  
We kijken er naar uit om u bij te praten, van u te horen hoe het u verging in de 
afgelopen periode en natuurlijk hoe het nu met u en uw organisatie gaat. 
Ook praten wij u graag bij over de nieuwste ontwikkelingen van Gilde Software. 
Want al waren we veel thuis aan het werk, we hebben niet stilgezeten!  
Tot ziens in onze stand op 11 november a.s.

GILDE SOFTWARE

JE DAK ALS GROOTSTE VERLIESPOST QUA ENERGIE

Een slecht geïsoleerde woning verliest al snel 30% energie 
via het dak, een goede dakisolatie is dus zeker een must. 
Kingspan levert ondertussen al 50 jaar kwalitatieve  
isolatieplaten om je hierbij te helpen. Ongeacht de  
verdere afwerking van je plat dak (mechanisch,  
(deels) verlijmd of losliggend geballaste dakbedekkings
systemen) hebben we altijd wel een oplossing.

Kingspan Insulation is marktleider op het gebied van 
isolatie en voorziet klanten in de bouwsector van  
(advies over) hoogwaardige hardschuim isolatie.  
Met een focus op innovatie, duurzaamheid, veiligheid  
en meer ruimte voor design en inspiratie draagt 
Kingspan Insulation bij aan het bouwen van de huizen  
en kantoorgebouwen van de toekomst.

Benieuwd naar meer?  
Bezoek onze stand op de  
DAKEN & ZAKEN vakbeurs  
en bezoek onze website  
www.kingspan.com/nl. 

KINGSPAN INSULATION

STAND 134

DÉ EXPERT OP HET GEBIED VAN DAK- EN GEVELCONSTRUCTIES

Er gebeurt veel in de wereld van dak en gevelconstructies en  
materialen hiervoor. Fabrikanten en leveranciers moeten reke
ning houden met nieuwe producten en systemen, duurzaam
heidseisen en nieuwe kwaliteitsnormen. Kiwa BDA is in dit  
complexe speelveld toonaangevend in binnen en buitenland.

Kiwa BDA bestaat uit BDA Dakadvies, BDA Geveladvies en het 
laboratorium Kiwa BDA Testing. Binnen BDA Dakadvies en  
BDA Geveladvies werken dak en gevelexperts, adviseurs en 
inspecteurs aan een duurzame gebouwschil. Zij ondersteunen, 
samen met Kiwa BDA Testing, fabrikanten met productontwikke
ling en kwaliteitsverklaringen.

BDA’s Expert Centre verenigt alle disciplines binnen Kiwa BDA 
en beschikt hierdoor over een schat aan expertise op het 
gebied van dak en gevelconstructies én het testen daarvan 
tegen (inter)nationale normen en standaarden.

Meer weten over Kiwa BDA? Bezoek onze stand  
op DAKEN & ZAKEN en check: www.kiwabda.nl

KIWA BDA

STAND 139

INTEGRAAL DAKONTWERP RETENTIEDAKEN

Optigrün, de uitvinder van de retentiedaken, is aanwezig op  
DAKEN & ZAKEN om kennis te delen over het multifunctionele  
dakgebruik. Vaak schuift de dakdekker als laatste aan tafel terwijl Optigrün of de dakhovenier al  
vanaf de tenderfase of in een bouwteam betrokken is. Daarom is het noodzaak dat de dakdekker  
ook weet heeft van wat er uiteindelijk op zijn dakbedekkingsconstructie gaat komen en hier rekening  
mee kan houden. Het downgraden van de dakbedekkingsconstructie omwille de laagste prijs is niet  
mogelijk omdat het Retentiedak of multifunctionele dak onderdeel is van vergunningen. Een Retentiedak of multifunctioneel dak vereist 
vaak een volledige verkleefd dakbedekkingssysteem. Wanneer daarvan afgeweken gaat worden is een Retentiedak of multifunctioneel 
dak vaak niet meer in de vergunde vorm uitvoerbaar met alle gevolgen van dien voor de hoofdaannemer. 

OPTIGRÜN

STAND 104

DAKEN&ZAKEN DAKEN&ZAKEN

ONTMOET TRIFLEX’ DAK-EXPERT OP DAKEN & ZAKEN

Op de allereerste editie van de dakenvakbeurs DAKEN & ZAKEN 
komen diverse partijen binnen de dakenbranche bij elkaar 
en wordt er boordevol kennis gedeeld op het gebied van 
platte en licht hellende daken. Vanzelfsprekend is Triflex hier 
ook aanwezig!
Triflex biedt duurzame en doordachte daksystemen en geven 
elk oppervlak en ieder dakdetail een ondoordringbare af
dichting. Zo voorkomt u lekkage en kostbare waterschade. 
Industriële daken, groendaken, ontwerpen met een uitge
sproken architectuur, historische werken, dakbedekking met 
antislip looppaden, de hoogwaardige producten van Triflex 
maakt ze zorgvuldig waterdicht. Ook afdekkingen en kunst
werken als vijvers en waterpartijen worden met Triflex volkomen 
lekvrij en representatief. Benieuwd naar ons brede scala 
aan oplossingen? Dakexpert Simon kijkt er naar uit om u te 
ontmoeten en hier alles over te vertellen. Tot dan!

TRIFLEX

STAND 113

STAND 148



CURSUSKALENDER 
OKTOBER – NOVEMBER 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.

Oktober

07.10 PV-installaties aansluiten op de meterkast 1 dag

08.10 Inspecteren en testen PV-installaties 2 dagen

11.10 Bouwkundige montage van zonne-energiesystemen 2 dagen

14.10 Kennisdag Blauwe Daken 1 dag

18.10 Installeren van zonnestroomsystemen + meterkast 3 dagen

21.10 Veilig werken op hoogte 1 dag

22.10 PV-installaties aansluiten op de meterkast 1 dag 

25.10 Installeren van zonnestroomsystemen + meterkast (Deventer) 3 dagen

26.10 Multifunctionele daken 1 dag

27.10 Daken voor administratief personeel 1 dag

28.10  Uitvoeren van een dak-RI&E 2 dagen

28.10 Veilig werken op hoogte 1 dag

28.10 Zonne-energie op huurwoningen 1 dag

November

01.11 Ontwerp van Zonnestroomsystemen 3 dagen 

02.11 Cursus Onderhoudsinspecteur Platte Daken 4 dagen

02.11 Cursus Scope-12 inspecteur 4 dagen

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

10.11 Onderhoud en beheer pannendaken 1 dag

11.11 Onderhoud en beheer van Gevels 2 dagen

12.11 Dakcursus Platte Daken 7 dagen

12.11 PV-installaties aansluiten op de meterkast Deventer 1 dag

16.11 Workshop Hemelwatersystemen (water als grondstof) 1 middag

19.11 Veilig werken op hoogte Groenkeur 1 dag

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

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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BIJ DE KEUZE VAN DAKRAMEN STAAN  
KWALITEIT, DUURZAAMHEID EN  
DESIGN BOVENAAN

De belangrijkste reden waarom  
mensen een (plat) dakraam instal 
leren, is om extra lichtinval te creëren.  
Dit vergroot immers het ruimtegevoel  
en verhoogt de waarde van de  
woning. Skylux biedt daglichtoplos 
singen voor hellende en platte daken.  
Het kiepdakraam voor hellende daken heeft een muggenhor  
die aan de buitenkant is geïnstalleerd. Uniek in de wereld. 
Insecten, stof, bladeren en zelfs regen worden zo tegenge
houden. Bovendien biedt dit kwalitatieve raam nog heel wat 
extra voordelen; uitstekende isolatie en akoestische waar
den, mooi design, inbraakwerendheid en kindvriendelijkheid 
dankzij een mechanische vergrendeling. De combinatie 
van aluminium buitenpro fielen en houten afwerking aan de 
 binnenzijde zorgen voor een kwalitatief high end product.
Het platdakraam is de ideale oplossing voor wie esthetiek 
en prestaties wil combineren. Skylux heeft meer dan twintig 
standaardafmetingen en zelfs formaten van 1 op 2 en  
1 op 3 meter in het gamma. De accessoires zoals zonwering, 
insectengaas en ledverlichting bieden extra comfort.

SKYLUX DAGLICHTOPLOSSINGEN

STAND 159

WECAL INTRODUCEERT MENUKAART MET  
DAKBEDEKKINGSSYSTEMEN VOOR PV ZONNEDAKEN

Op de beurs DAKEN & ZAKEN introduceert WECAL haar 
nieuwe menukaart met oplossingen voor kunststof en  
bitumineuze dakbedekkingssystemen in zonnedaken onder 
PVmodules. De menukaart neemt u op ludieke wijze mee 
door het programma van dampremmende lagen van 
Polyglass®, isolatiematerialen van o.a. UNIDEK (EPS) / UNILIN 
(PIR) / ISOROC (steenwol), brandwerende isolatie van SITEK 
(FESCO/Batiboard/RETROFIT), Polybond APP en Mapeplan® 
PVC/TPO dakbanen, EUROFAST® bevestigingssystemen en 
POLYSINT afwerklagen specifiek afgestemd voor gebruik  
onder PVdaken. Een model van ca. 3 x 1m toont diverse 
kantenklare oplossingen in combinaties zoals die in de 
praktijk worden uitgevoerd. Daarnaast presenteert WECAL 
haar nieuwe bedrijfsfilm, de nieuwe website en diverse  
projecten die met drone in beeld zijn gebracht zijn.  
Ook kunt u zich laten voorlichten over kennissessies door  
de WECAL ACADEMY.

Dakopbouw: staal / PE folie / EPS100 grijs / PIR 022 FM /  

Mapeplan® M15 PVC FM

WECAL

STAND 142/143

COMPLEET PROGRAMMA OP DE BEURSVLOER

Tijdens de komende beurs DAKEN & ZAKEN, die gehouden  
wordt op 11 november, komt het Almelose Allup met haar  
complete programma naar Gorinchem. De Paus easy 24 meter ladderlift van het gerenommeerde Duitse merk Paus bijvoor
beeld. Deze compacte ladderlift is zowel met een Honda benzinemotor leverbaar, alsmede met een zeer stille en milieuvrien
delijke 230Volt motor. Ook toont de oostelijke specialist in liften en kranen een groot aantal noviteiten uit het productengamma 
van Geda en Klaas.

Andere bezienswaardigheden binnen de stand van Allup zijn onder meer de nieuwe grote aanhanger kraan van het merk 
Klaas. Deze K400RHX bereikt een hoogte van 36 meter, kent een hijslast van 3.000 kg en heeft een dubbele automatische uit
schuifbare jib. De kraan is binnen enkele ogenblikken inzetbaar als volwaardige 2persoons hoogwerker, met een werkhoogte 
van 31 meter. Met het hybride pakket is deze kraan ook uiterst stil en milieuvriendelijk. Ook van Klaas staan er de K2130, een 
budgetkraan in het aanhanger segment, een kraan die inmiddels al vele tevreden gebruikers kent, alsmede de uiterst succes
volle BEkraan. Deze kraan verkreeg al in 2009 de Nederlandse bouwprijs en kent inmiddels vele tevreden gebruikers.

Verder komt Allup met de eenvoudig te monteren Geda liften. Het opbouwen is eenvoudig en de te 
bereiken hoogte is al gauw 18 meter. Voor 200 kg gewicht draait de lift haar hand niet om. Tot slot zijn  
er van Paus onder andere de Easy 18 meter, de kleine ladderlift met grote prestaties die leverbaar is  
in diverse uitvoeringen. Ook zijn er diverse beursacties met onder andere RSS dakrandbeveiliging.

ALL-UP

STAND 152/153

VOOR EEN VEILIGE WERKOMGEVING

Veiligheid zonder gedoe. Dat is voor ons prioriteit nummer 
één. Logisch als specialist in valbeveiliging, maar hoe willen 
we dat nu bereiken? Simpel. Door verschillende oplossingen 
in huis te hebben. Met behulp van onze diverse ankerpunten, 
een kabelsysteem en persoonlijke valbeveiliging hebben wij 
voor iedere situatie de juiste oplossing.

Samen met onze partners creëren en onderhouden we een 
veilige werkomgeving. In een lastige wereld vol met wetge
ving en onduidelijkheden zie je soms door de bomen het 
bos niet meer. Gelukkig zitten we al een tijdje in het vak en 
weten we precies waar we onze informatie vandaan moeten 
halen. Met behulp van trainingen en seminars geven we 
onze kennis het liefste door. Heb je nog een vraagje tussen 
het werken door? Geen zorgen, ook dan kun je ons bellen.

KEDGE

Mawipex en CPE  
demonstreren Firestone Zelfklevende EPDM op Firestone 
RESISTA AK PIRisolatie. De Firestone RESISTA AK pir isola
tieplaat is aan beide zijden voorzien van een gasdichte 
aluminium cache ring. Dit meerlagencomplex is zeer 
geschikt voor zelf klevende en/of volledig verkleefde 
daksystemen.
Met een Firestone VGard dampscherm, Firestone RESISTA 
isolatie, Firestone EPDM top laag worden alle dakcompo
nenten van één fabrikant onder garantie geleverd. 

Mawipex en CPE zijn onderdeel van het snel groeien de 
familiebedrijf Tectum Group, maar functioneren zelfstan
dig binnen de bouwbranche.

MAWIPEX EN CPE

STAND 158/160dakmaterialen

•mawipex
STAND 107

DAKEN&ZAKEN DAKEN&ZAKEN

VAKWERK ÉN VEILIGHEID DANKZIJ VLUTTERS TOOLS & SAFETY

Dakwerk komt altijd met flinke uitdagingen: hoe krijg je de mate
rialen het dak op en af? Heb je wel de juiste gereedschappen? 
En hoe kun je veilig je werk doen? Gelukkig kun je voor  
al die vragen altijd terugvallen op Vlutters Tools & Safety en  
Fons Meeder. Deze specialisten bieden het allemaal: transport 
naar, op en van het dak, valbeveiliging, dakmachines én dak
gereedschappen, zelfs met een demowagen bij jou op locatie! 

Ontdek het zelf op 11 november 2021 bij stand 138 bij de beurs 
DAKEN & ZAKEN! www.vlutters.nl, www.fonsmeeder.nl

VLUTTERS

STAND 138



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

Plat dak isolatie 
Recyclebaar EPS dakisolatie

Unidek Plat dak isolatie  
heeft uitstekende eigenschappen: 

- Gemakkelijk en snel te verwerken
- Gebruiksklasse C
- Volledig recyclebaar
- Lage LCA waarde
- Milieuklasse 1a
- Geschikt voor BREEAM
- Dubokeur gecertificeerd
- Euroklasse B-end use en B-Roof t1
-  Toe te passen bij diverse 

dakbedekkingssystemen
- Renovaties en nieuwbouw

www.unidekplatdak.nl
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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
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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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HÉT VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE

Niets meer missen uit de dakenbranche? Neem een abonnement op
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Vanaf 25 september is het weer mogelijk om de beursvloer op te gaan.  

Evenementen, weliswaar nog onder bepaalde restricties, mogen weer.  

De verplichte anderhalve meter maatschappij wordt adviesafstand en de 

eendaagse evenementen en beurzen mogen live weer bezocht worden.  

Na anderhalf jaar onlinegeëxperimenteer mogen wij weer naar de grote 

beurshallen met de Coronacheck en dat komt goed uit:  

Donderdag 11 november gaat de eerste editie van DAKEN & ZAKEN van start.

Het live beursseizoen       begint goed!

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Dit event wordt vanaf 2017 georganiseerd en vindt na enige 
Covid 19verschuivingen alweer voor de vierde keer plaats 
op 18 maart 2022 in Hotel Zuiderduin te Egmond aan Zee.  
Het blijkt een zeer succesvol evenement, dat naast de jaar
lijkse diplomauitreiking van Tectum in Nieuwegein in al  
onze agenda’s zou moeten staan. Internationaal is er ook 
een en ander gaande. De Duitse beurs Dach und Wand 
is vervangen door Dach und Holz (15  18 februari 2022 in 
Koln), in België is de Batibouw voor de zakelijke en particu
liere markt (19  27 februari 2022) en over een maand is de 
Batimat in Parijs (15  19 november 2021).

Gaan wij na zo’n lange beperking in onze vrijheden weer 
een bezoek aan een beurs inplannen? Bij de dakdekkers
bedrijven heerst nog steeds een zekere werkdruk.  
Wispelturige materiaalprijzen en lange levertijden betekent 
voor de bedrijven dat het hollen of stilstaan is. De hectiek  
van de dag beheerst onze agenda. Toen de horeca weer 
open ging moest ik nog even wennen om op tijd een 
restaurant te bellen en een reservering te doen. Volgens mij 
is na een matige start nu al het punt bereikt dat de horeca 
goede tijden herbeleeft: je moet zelfs snel bellen om nog 
een plekje te vinden in jouw favoriete restaurant. Laten wij 
daarom ook allemaal beloven dat 11 november vast staat in 
de agenda om weer na ruim anderhalf jaar het contact op 
de beursvloer her te beleven en tijd hier voor vrij te maken. 
De exposanten staan te trappelen van ongeduld u te ont
vangen binnen dit nieuwe initiatief voor de dakenbranche. 
Laat het door uw massale bezoek een succes worden. En als 
Dak van het Jaar kies ik alvast voor het Depot van Boijmans 
van Beuningen. ■

Erik Steegman,
DakXpertise

ERIK STEEGMAN

Hoe is het met onze behoefte naar rechtstreeks contact  
gesteld, zowel vanuit de exposant als de bezoeker bezien? 
Hoe zijn de afgelopen online evenementen verlopen en hoe  
was het ook alweer met speciaal op daken gerichte beurzen?  
Organisaties die online titels hebben gedaan, zoals Building 
Holland (RAI Amsterdam) en ISH (installatiebeurs Frankfurt) 
zijn wisselend in resultaat. Projectmanager Joyce van de Hoef 
van de Jaarbeurs geeft in haar commentaar op mijn vragen 
aan dat er met gemengde gevoelens wordt terug gekeken  
naar de afgelopen online events. Zij geeft aan dat bij de 
meeste bedrijven zowel bezoeker als exposant weer uitkijken 
naar fysiek contact. Juist afgelopen jaar is dit gebleken hoe  
belangrijk ze dat vinden. De Jaarbeurs is alweer druk bezig 
met de Bouwbeurs die (pas) in 2023 op de planning staat. 
Van de Hoef: “We voegen wat tools toe aan de beurs, zodat 
we meer hybride varianten krijgen die het beursmoment  
kunnen verlengen en waarmee je eerder al contacten  
kunt leggen.”

Beurzen zijn overigens de afgelopen decennia qua invulling  
en inrichting van de stands enorm gewijzigd. Menig exposant  
richtte zich decennia lang op de noviteit die dan ook specifiek 
gepresenteerd werd op de beurs. De melding van noviteiten  
is goeddeels van de beursvloer verdwenen vanwege de 
komst van eerst internet en later social media. Bezoeker en  
exposant richten zich al jaren op een tijdelijk en snel ontmoe
tingspunt waar het directe contact belangrijk is geworden. 
Een barista die koffie serveert en heuse koks op de stand die 
lunches verzorgen voor de vaste relatie, de barbershop die 
zijn intrede deed op de laatste live bouwbeurs. Alles ingere
geld en gericht voor de Coronaperiode op het contact met 
de potentiële klant en opdrachtgever die door het gangpad 
loopt. Met de coronaperiode achter ons een ambitieuze 
kans voor DAKEN & ZAKEN 

Tot begin jaren negentig organiseerde Dirk Lindeman,  
voormalig uitgever van Roofs, de Dak & Gevel beurs als apart 
onderdeel van de tweejaarlijkse internationale bouwbeurs.  
Na jaren als speciale plek voor de dakenbranche op deze 
beurs te hebben gedraaid, is Dak & Gevel binnen het grotere 
geheel van de bouwbeurs gestopt en werd daarna hal 11 
gereserveerd voor de dak en gevelbranche. Tegelijkertijd 
werd nog de jaarlijkse BDA Dakendag georganiseerd met 
stands van de meewerkende producenten. Ook kwamen 
vanaf 2003 weer vanuit Lindeman dezelfde initiatieven en 
werden de Dakontmoetingsdagen georganiseerd, die een 
pure relatiebeurs waren. Deze werd als laatste samen georga
niseerd met de BDA Dakendag. Daarna was het even stil  
wat betreft dakevents.

Jaren verder neemt Lindeman Uitgevers de organisatie van 
de DakAward op zich onder leiding van Palmyra Lindeman.  
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“ Beurzen zijn de afgelopen  
decennia qua invulling en  
inrichting van de stands  
enorm gewijzigd”



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!

Wilt u meer weten: www.resitrix.nl

Unieke EPDM dakbanen
voor iedere toepassing op het platte dak
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ANJO INTRODUCEERT:KABELDOORVOER DUBBELWANDIG GEÏSOLEERD

Tijdens de beurs DAKEN & ZAKEN toont Anjo voor het eerst de serie kabeldoorvoeren  
met een dubbelwandig geïsoleerde uitvoering,  de meest complete en innovatieve 
kabeldoorvoer voor op het dak! De nieuwe dubbelwandige, geïsoleerde en hersluitbare kabeldoorvoer  
is leverbaar in de maten 60 en 100 mm. De kabeldoorvoer heeft een fraai uiterlijk en is makkelijk te  
openen en te sluiten. Ideaal als achteraf kabels en/of leidingen door het dak gevoerd dienen te worden. 

De bijgeleverde plakplaat is dubbelwandig geïsoleerd en dus ongevoelig voor condensvorming. Daarnaast wordt er een ‘barrière’  
meegeleverd, die zowel zorgt voor een luchtdichte afsluiting als het binnendringen door ongedierte tegengaat. De plakplaat is  
damp en luchtdicht aan te sluiten en is onderdaks te verlengen. De hersluitbare kap is uitgevoerd in PP, zeer sterk en UV bestendig.  
De plakplaat is voorzien van een vlam vertragende en vlamdovende EPS isolatie en is ook met een PVCcoating  
leverbaar. www.anjo.nl STAND 101

ANJO
80 

Anjo
® 

ONZE BLIK GAAT NAAR VOREN

“Duurzaamheid”, het klinkt clichématig. Maar markten 
veranderen steeds sneller en dat geldt ook voor de 
eisen die klanten aan ons stellen. We zien dat als een 
kans voor een gezonde groei: de individuele behoef
ten van de markten in een vroeg stadium herkennen 
en op maat gemaakte, innovatieve oplossingen ont
wikkelen. Dat is onze kracht. En duurzaamheid is een 
van onze belangrijkste bedrijfsdoelen. Onze systemen 
voor het waterdicht maken en houden van gebouwen 
met onze hoogwaardige thermische isolatiesystemen 
(Bauder ECO PIR) leveren een belangrijke bijdrage aan  
het oplossen van het klimaatprobleem. Onze groen
daken zijn milieuvriendelijk en dragen bij aan een 
gezonde woonruimte, de fotovoltaïsche systemen 
kunnen worden gebruikt om extra duurzame energie 
op daken te genereren. Bovendien brengen we door 
middel van een duurzaam ondernemingsbestuur 
economische, ecologische en sociale belangen in 
harmonie, zodat niets een succesvolle en duurzame 
toekomst, samen met onze relaties in de weg staat.

BAUDER

STAND 154

RIJKSOVERHEID ONDERSTEUNT CIRCULAIRE DAKEN  
Sinds enkele jaren stimuleert de overheid een investering in 
 milieuvriendelijke dakbedekkingssystemen via de MIA en Vamil 
regelingen. Dit betekent dat u als dakdekker een (in)direct voor
deel kunt behalen. Door het aanbieden van het HERTALAN® EPDM 
Inductiesyteem als gesloten dakbedekkingssysteem, heeft de 
opdrachtgever/eigenaar van het dak de mogelijkheid een aan
trekkelijk financieel voordeel te behalen. Dit voordeel is verkrijg
baar via meerdere ‘Codes’ binnen de Milieulijst van de Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit betekent dat u met dit 
speciale systeem een meerwaarde levert als uw opdrachtgever/ 
eigenaar pand een MIA/Vamil aanvraag wil aanvragen.  
Deze regeling is van toepassing op het complete gebouw  
(woningprincipe) of specifiek het dak. In het laatste geval voldoet 
de toepassing van het HERTALAN® Inductiesysteem met terug
neemgarantie. In het eerste geval moet de opdrachtgever meer 
data overhandigen, waaronder het bovengenoemde. Verder 
moet één van de bouwmaterialen opgenomen zijn als CAT. 1 en 
moet 20% producthergebruik aanwezig zijn als einde levenscyclus. 
Ons EPDM inductiesysteem voldoet aan al deze voorwaarden. 
Omarm het nieuwe Circulaire Daksysteem, een inmiddels bewe
zen oplossing voor meerdere opdrachtgevers. Laat u informeren 
op de stand van Carlisle Construction Materials BV.

CARLISLE CONSTRUCTION MATERIALS

STAND 135

MECHANISCHE BEVESTIGINGSOPLOSSINGEN VOOR DE GEBOUWSCHIL

Bevestigingsmiddelen zijn van groot belang voor de algehele kwaliteit en 
veiligheid van een Plat dak  Dak & Wand systeem, ondanks dat deze een 
relatief klein deel uitmaken van de totale constructie. Eurofast is fabrikant 
van het toonaangevende bevestigingsmiddelenmerk Eurofast® en is tevens 
een fullservice technisch adviesbureau voor het mechanisch bevestigen van de gebouwschil. 
Bij Eurofast streven we ernaar onze klanten zoveel mogelijk te ontzorgen in hun zoektocht naar de 
meest geschikte mechanische bevestigingsoplossing, voor hun specifieke situatie. Dit doen wij door het aanbieden van een breed 
assortiment bevestigingsmiddelen voor het mechanisch bevestigen van plat dak, dak & wand en geventileerde gevelconstructies 
voor zowel industriële als commerciële gebouwen. Aangevuld met een fullservice pakket bestaande uit onder andere verschillende 
berekeningen, om u bij elke stap van het bevestigingsproces te ondersteunen.

EUROFAST

STAND 136

DÉ SPECIALIST IN PROFESSIONEEL GEREEDSCHAP EN MATERIALEN

DCE Holland BV uit Werkendam is al ruim 20 jaar dé specialist in professionele 
gereedschappen voor dakdekkers en aannemers. Kenmerkend voor DCE 
is het zeer complete assortiment met o.a. lijmen en kitten, (beton)gereed
schappen, bevestigingsmaterialen, valbeveiligingen, ladders en steigers en 
verbruiksmaterialen. In totaal heeft DCE Holland BV de beschikking over ruim 
23.500 artikelen van betrouwbare en kwalitatieve business partners zoals: 
Projahn, Zettex, Ejot, SKB™, Breuer, Royal Adhesives OneStep™, Klettermeister, 
Altrex en Nord West.
Naast een assortiment met innovatieve producten en concurrende prijzen, 
kunnen relaties rekenen op een persoonlijk en deskundig advies. Ook beschikt DCE Holland over een eigen reparatiedienst en keur
meesters om klimmaterieel, hijsmiddelen en valbeveiligingen te keuren. www.dceholland.nl

STAND 108

DCE HOLLAND

KIJK MEE OP DAKEN MET FOAMGLAS®

Het dakoppervlak wordt gezien als een welkome 
aanvulling op de beschikbare m2 voor uiteenlo
pend gebruik zoals bijvoorbeeld sport, recreatie 
of horeca. Maar ook parkeerdaken, groendaken, 
retentiedaken en energiedaken kunnen deze 
beschikbare ruimte invullen. Dat hierdoor zwaar
dere eisen aan de dakopbouw gesteld worden is duidelijk. FOAMGLAS® Kompaktdaken hebben hun buitengewone duurzaamheid 
al meer dan 50 jaar kunnen bewijzen, zelfs onder bijzonder zware bouwfysische en mechanische belastingen. In een FOAMGLAS® 
Kompaktdak zijn onderconstructie, isolatie en dakbedekking met behulp van kleefstoffen aan elkaar verbonden. Waterinfiltratie 
tussen en door de verschillende lagen is daardoor onmogelijk. Dat maakt de constructie duurzaam, veilig en onderhoudsvrij. 
FOAMGLAS®isolatie levert een unieke combinatie van eigenschappen in één product, waaronder: water en waterdampdicht,  
zeer drukvast, onbrandbaar en ecologisch verantwoord. FOAMGLAS®isolatie degenereert niet en heeft 
met de veilige systeemoplossingen dan ook een zeer gunstig effect op de exploitatiekosten. Het FOAM
GLAS® Kompaktdak geeft de benodigde duurzame zekerheid, een gebouwleven lang. www.foamglas.nl

FOAMGLAS

STAND 105

DAKEN&ZAKEN DAKEN&ZAKEN



WWW.VAN-BOVEN.COM

LICHTKOEPELS LICHTSTRATENLICHTPLATEN GLAS

VlakGlasraam
Extra daglichti nval is aangenaam, zowel voor mensen als voor 
de energierekening, en geeft  een ruimte meer uitstraling. 
Daarom werken architecten graag met glas. Om meer daglicht 
te laten binnenvallen in moderne gebouwen, levert Van Boven 

verschillende strakke daglichtvoorzieningen van glas.

FIRESTONE 
EPDM DAKSYSTEMEN

VERDEELD DOOR: 

WWW.CPE.NL

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

DAMPSCHERMEN EN BEVESTIGINGSMIDDELEN.

AL DEZE COMPONENTEN WERKEN OPTIMAAL SAMEN ZODAT DEZE, IN COMBINATIE  

MET GOED VAKMANSCHAP, EEN LANGDURIGE WATERDICHTING EN BEHOUD VAN  

ISOLEREND VERMOGEN WAARBORGEN.

MAAK DE OVERSTAP NAAR EPDM

GA NAAR FIRESTONEBPE.COM/DAKDEKKERS EN WEES KLAAR VOOR HET DAK VAN MORGEN
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CONDITIE DAKEN REALTIME INZICHTELIJK MAKEN MET IOT-SENSOREN

Inscio levert een cloudgebaseerde service voor dataacquisitie en analyse met IoTsensoren. 
Deze geven inzicht in de conditie, het gedrag en de levensduur van daken. Voor beslissingen 
over onderhoud of renovaties op basis van actuele data, in plaats van aannames, modellen 
en kostbare periodieke inspecties. Omdat daken steeds vaker worden gebruikt als verblijfs
ruimte (daktuinen) en voor het opvangen en afvoeren van hemelwater (retentiedaken), wordt 

de conditiemonitoring belangrijker. Inscio 
maakt van geïsoleerde platte daken zich
zelf monitorende slimme assets. 

Van Wylick
Van Wylick isolerende daken in HeeswijkDinther gebruikt de innovatieve meetoplos
sing van Inscio in het Isomixaanbod. Daarbij meten sensoren in de drie lagen van 
Isomixdaken of de temperatuur, het vochtgehalte en de geleiding binnen de ge
wenste gebruikswaarden blijven. Behalve lekkages en schades voorkomen helpen 
sensoren ook een oorzaak sneller te achterhalen. www.inscio.nl

STAND 106

INSCIO

GUARDIAN VERBINDT TIJDENS DAKEN & ZAKEN 2021

Graag ontmoeten wij u weer live tijdens dé beurs in ons gebied 
van expertise! Wij hebben de afgelopen anderhalf jaar niet stil 
gestaan, maar zijn doorgegaan met continue verbeteringen en 
slimme innovaties, zowel organisatorisch als op productniveau.  
Wij praten u graag bij over onze ontwikkelingen en bespreken 
samen uw behoeften in de markt. Gedurende de dag zijn onze 
dakexperts aanwezig. Wilt u graag vooraf een afspraak maken 
voor tijdens (of alvast na) de beurs met een van onze adviseurs, 
kan dat via info@guardian.nl of 0492 597400.  
Graag tot ziens op DAKEN & ZAKEN!

GUARDIAN

STAND 121

GEBRUIK DE RUIMTE!

Al meer dan twintig jaar geeft Nophadrain invulling aan haar filosofie ’gebruik de 
ruimte’ met de ontwikkeling en productie van slimme systemen voor het inrichten van 
gebruiksdaken. Daarbij vervullen we een belangrijke rol bij de advisering en zijn we 
nauw betrokken bij de uitvoering.
Nophadrain ontwikkelt en produceert systemen die vegetatie en beloop en berijdbare 
verhardingen op daken en parkeerkelders mogelijk maken. In onze slimme drainage
systemen voegen we de verschillende functielagen in de opbouw van een gebruiks
dak samen tot één product.
Naast het produceren van onze gebruiksdaksystemen kweken we ook een grote 
verscheidenheid aan hoogwaardige sedumvegetatie op onze eigen Sedumkwekerij 
Sedumdirect. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Op donderdag  
11 november vindt u ons op de vakbeurs DAKEN & ZAKEN. 

NOPHADRAIN

STAND 176

 

DE FOCUS OP INNOVATIE EN CIRCULARITEIT 

Tijdens DAKEN & ZAKEN toont IsoBouw twee  
nieuwe isolatiesystemen voor nieuwbouw én  
renovatiedoeleinden. Dit zijn circulaire systemen die zich kenmerken door een hoge kwaliteit  
en veel verwerkingsgemak. Dat leidt tot besparing van tijd, geld en energie.

Solar renovatiepanelen
Om invulling te geven aan de groeiende toepassing van PVsystemen levert IsoBouw speciaal daarop afgestemde isolerende dak
panelen. Bekend waren al de SlimFix Solar dakelementen voor de nieuwbouw. Toegevoegd zijn de SlimFix RenoTwin Solar elementen 
voor een waterdicht en hoog renderend PVdak bij renovatieprojecten. 

‘Dualdensity’ isolatieplaat
Een ware productinnovatie is de ‘dualdensity’ isolatieplaat PowerTop voor het platte dak. Met een toplaag van  
EPS 150 is deze milieuvriendelijke isolatieplaat intensieve beloopbaarheid en bij uitstek geschikt voor PVdaken. STAND 118

ISOBOUW

 
PRIJSWINNEND RENOLIT ALKORPLAN SMART OP DE BEURS

Als winnaar van de Rethink Award 2021 in de categorie  
fabrikanten bevestigt RENOLIT ALKORPLAN Smart zijn status 
als vlaggenschip van RENOLIT. Op 23 juni kende de pro
fessionele jury deze prestigieuze award toe aan RENOLIT 
voor een innovatief product met een dikte van slechts  
1,2 mm dat veel duurzamer is dan elk ander synthetisch 
dakmembraan. 
De Rethink Awards werden in het leven geroepen om inno
vatieve producten of initiatieven te promoten die bijdragen  
tot verduurzaming, lagere CO2 uitstoot en circulaire eco
nomie. Een van de redenen waarom RENOLIT een prijs 
wegkaapte is onder andere de hoge zonnereflectiewaarde 
van de PVCP dakbaan RENOLIT ALKORPLAN Smart.  
De binnentemperatuur van gebouwen blijft hierdoor laag, 
waardoor er minder kosten zijn voor airconditioning en min
der CO2uitstoot. Daarnaast was voor de jury doorslagge
vend dat het hoge reflecterende vermogen de productiviteit 
van zonnepanelen verhoogt. Een slimme innovatie die niet 
enkel energie bespaart maar tegelijkertijd ook duurzame 
energie produceert. Te zien op DAKEN & ZAKEN.

RENOLIT

STAND 114

 
INTRODUCTIE PRELASTI GREEN

Daar waar het nieuwe normaal  
weer langzaam maar zeker terug 
gaat naar het oude normaal 
hoopt SealEco op 11 november  
een groot aantal oude en 
nieuwe gezichten te mogen 
begroeten op de beursvloer. Dit prachtige initiatief ver
dient de kans om de ontmoetingsplek te worden waar de 
dakenbranche elkaar ontmoet. De leveranciers kunnen 
de dakdekkers informeren over alle nieuwe ontwikkelingen 
in de dakenbranche. Zo introduceert SealEco de Prelasti 
Green, een uniek dakmembraan waarbij 42% gerecycled  
materiaal is verwerkt in het duurzame eindproduct.  
Prelasti Green heeft minder impact op het milieu, omdat 
bestaande, afgeschreven materialen vervangen zijn door 
ruwe, oorspronkelijke producten. SealEco ziet u graag 
op de beurs, waarbij zij u aanvullend zal informeren over 
Prelasti Green.

SEALECO

STAND 126

DAKEN&ZAKEN DAKEN&ZAKEN



DE 
FABRIKANT
ALTIJD 

DICHTBIJ

EXPERTS IN WATERPROOFING & INSULATION
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Laat je inspireren op www.roval.nl

ROVAL MAAKT DAKRANDAFWERKING COMPLEET

Als marktleider in aluminium dakranden levert Roval alles 

wat maar nodig is voor de perfecte dakrandafwerking. 

Het assortiment aluminium dakranden bestaat uit talloze 

modellen, leverbaar in verschillende lengtes, in vrijwel alle 

Ral-kleuren én in brute, gemoffelde of geanodiseerde uitvoering. 

Da’s eindeloos combineren. En als u dat wenst dan zorgen 

we ook nog eens voor de bevestigingsgaten, binnen- en 

buitenhoeken en verbindingsplaatjes. Het gemak van 

one-stop-shopping bij totaalleverancier Roval Aluminium!

Roval Aluminium 
Roval Aluminium is specialist in de ontwikkeling, 

productie en levering van aluminium bouw-

 pro ducten voor daken en gevels. Tot het 

uitgekiende assortiment behoren onder meer 

aluminium dakranden, waterslagen, muurafdek-

systemen, balusters, groendakproducten, dakrand- 

en doorvalbeveiliging en privacyschermen. 

Daarnaast biedt Roval Aluminium maatwerk in 

zetwerk. Mooi, functioneel en duurzaam.
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TWEE NIEUWE GROENDAK- 
CONCEPTEN OP DAKEN & ZAKEN

Tijdens DAKEN & ZAKEN presen
teert Sempergreen het Detentie
dak én DuoRoof. Deze nieuwe 
concepten zijn innovaties op het 
gebied van groene daken en 
klimaatbestendig bouwen.
Het Detentiedakregenwater op
vangen waar het als eerste valt. 
Om waterover last door extreme 
neerslag te beperken, introdu
ceert Sempergreen het Deten
tiedak; een innovatief en bewezen effectief groendakconcept, opge
bouwd uit vier unieke lagen. Met dit concept, wat ook toepasbaar is 
op bestaande daken met afschot, wordt regenwater vastgehouden 
in de opbouw en vertraagd afgevoerd. De watervertraging kan hierbij 
oplopen tot meer dan 24 uur. www.detentiedak.nl 
DuoRoof: sedum en zonnepanelen op één hellend dak. Om bij te kun
nen dragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen verandert 
de bestemming van daken in een rap tempo. DuoRoof brengt systemen 
en partijen samen door sedum en solar te combineren op hellende 
daken. De zonnepanelen leveren een hoger rendement, het dak heeft 
een langere levensduur en stimuleert de biodiversiteit. DuoRoof is daar
mee dé ideale oplossing voor projectont
wikkelaars, architecten en woningcorpora
ties om energiezuinige en natuurinclusieve 
wijken te realiseren. www.duoroof.com

DAKEN&ZAKEN DAKEN&ZAKEN

STAND 177

SEMPERGREEN
SofSurfaces 

NIEUWE WARMTEWERENDE DAKAFWERKING  
OP DAKEN & ZAKEN

De DuraStrong SR zonrefelecterende panelen zullen  
voor het eerst tijdens DAKEN & ZAKEN worden 
getoond. In samenwerking met een aantal van 
onze afnemers uit de dakenmarkt hebben we een 
product ontwikkeld dat bijdraagt aan onder andere 
het terugdringen van energieverbruik en het verho
gen van de veiligheid op daken. De koellast van  
airco's zal minder worden en PV installaties behalen  
tot 15% meer rendement. sofSurfaces maakt gebruik  
van gerecycleerde mate rialen en snijafval van derden  
voor de productie van de panelen. De lange levens
duur en de mogelijkheid de panelen te blijven inzet
ten maken ze uiterst duurzaam. www.sofsurfaces.eu.

STAND 171

SOFSURFACES

ONTMOET DE MAMMOET IN GORINCHEM!

Natuurlijk is Soprema op 11 november 2021 aanwezig bij DAKEN & ZAKEN, dé daken
vakbeurs van Nederland. Bij ons vind je namelijk alle materialen en oplossingen die je 
nodig hebt voor de complete bouwschil onder één dak. Waaronder bitumineuze dak
bedekking van Garantgum, kunststof dakbedekking als TPO en vloeibare waterdichting 
van Alsan. Maak vrijblijvend kennis met onze waterdichtingsoplossingen op onze stand.

Soprema is een zeldzame speler in de dakenbranche. We zijn dé groothandel en distributeur 
van dak en bouwmaterialen, maar produceren ook onze eigen hoogwaardige dakbedekking 
en waterdichtings en isolatiematerialen. In 1908 begonnen we met in warme bitumen gedoopt 
juteweefsel en door grote investeringen in kennis, kwaliteit en technologie bieden we inmiddels 
een breed assortiment aan producten voor dakbedekking, waterdichting en isolatie. Inmiddels 
telt ons bedrijf ruim 8.000 medewerkers, 73 productielocaties, 18 R&D centers, 22 trainingscenters 
in 8 landen en 15 Soprema Centers door heel Nederland.  
Hiermee is Soprema de fabrikant voor het complete pakket 
met logistiek op maat en altijd dichtbij! www.soprema.nl 

SOPREMA

STAND 169/170

MARKTLEIDER  
ALUMINIUM  
DAKRANDEN

Roval Aluminium 
is marktleider in 
de productie 
en levering van 
aluminium dakranden voor woningbouw en utiliteitsbouw 
en voor nieuwbouw en renovatieprojecten. Het assortiment 
bestaat uit de standaarddaktrimmen en uit architectonische 
dakranden, waaronder de RovalKraal®. 

Deze aluminium dakrand verwijst naar de traditionele kraal
lijst van weleer. Alle modellen zijn leverbaar in vrijwel alle 
Ralkleuren of blank geanodiseerd. Hierdoor zijn er oneindig 
veel variaties mogelijk en is er voor elk bouwproject een 
aluminium dakrand die perfect past bij het ontwerp. 

Als totaalleverancier levert Roval Aluminium de aluminium 
dakranden desgewenst inclusief boorgaten, bevestigings
middelen, hoekstukken en verbindingsplaatjes. Extra bewer
kingen op de bouwplaats of shoppen elders voor bijvoor
beeld bevestigingsmiddelen of hoekstukken hoeft niet meer. 
Dat is niet alleen makkelijk, het is ook nog eens tijd en  
geldbesparend. Behalve in aluminium dakranden is Roval 
ook gespecialiseerd in aluminium muurafdekkappen,  
die steeds vaker worden gebruikt  
als dakrandafwerking.  
www.roval.nl

STAND 137

ROVAL ALUMINIUM

Van Beek is sinds 1972 
producent/leverancier 
van EPDM dakafdich
tings en waterafdich
tingssystemen. Buiten 
productie en levering van 
EPDMsystemen zorgen we ook voor de nodige technische ondersteuning. 
VBEPDM folie is een soepele folie, zeer geschikt als permanente waterafdichting.  
De unieke eigenschappen maken het mogelijk het materiaal probleemloos  
driedimensionaal op maat te prefabriceren.

NIEUW
•  VBFEPDM zelfklevende prefab hoekstukken met gepatenteerd model  

ten behoeve van detailafwerking.
•  VBFEPDMfolie is een schone, talkvrije rubberfolie om daken en goten  

duurzaam af te dichten. 

VAN BEEK EPDM

STAND 130

ZINKUNIE: MÉÉR DAN ZINK

Op 11 november staat Zinkunie op de DAKEN & ZAKEN 
beurs, stand 151. Bezoekers maken tijdens deze dag 
kennis met het assortiment van dak en gevelbekleding, 
denk aan EPDM, bitumen, POCB en VESTIS. Ook zijn er 
live demonstraties en staan onze adviseurs paraat voor 
technisch advies. 

KLIK & klaar! 
Uniek in de markt is 
de SNELKLIKklang: 
een montage en 
expansieklang in één 
met een perfecte klik 
met de deklijsten. 
Hierdoor is een snelle 
en eenvoudige mon
tage gegarandeerd  
zónder te hoeven solderen. Tijdens de beurs wordt deze 
unieke vondst toegelicht. 

Kneepjes van het vak 
Naast leverancier is Zinkunie ook opleider. Van oktober 
tot en met maart geven vakspecialisten zink en EPDM 
cursussen op maat. Zo weet je precies hoe je zink op  
een juiste manier verwerkt voor dak en gevelbekleding 
en wat de beste handelingen zijn voor het leggen van 
een EPDMdaksysteem. Aanmelden kan eenvoudig  
via de website: www.zinkunie.nl/cursussen.

ZINKUNIE

STAND 151



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!

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 iWindow 1m/3m 2021.indd   1adv roofs NL iWindow 1m/3m 2021.indd   1 4/05/2021   15:354/05/2021   15:35



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

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

• DAKDETAILS AFDICHTEN  

• PLATTE EN LICHT HELLENDE DAKEN  

• INDUSTRIËLE DAKEN 

• PARKEERDAKEN

• GEBRUIKSDAKEN 

• GROENDAKEN 

• METALEN DAKEN  

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



RESERVEER ONLINE 
JOUW GRATIS TICKET!
Gratis aanmelden t/m 31 oktober*

*Kosten toegangskaart € 15,- p.s. bij aanmelding na 31 oktober

DONDERDAG 11 NOVEMBER 2021 
10.00 – 20.00 UUR
Evenementenhal Gorinchem ‘Next Level’

• Maak kennis met onze producten en innovaties
• Ontdek ons assortiment voor dak- en 

gevelbekleding
• Leer ons gamma aan dakbedekking: EPDM, 

bitumen, POCB en PVC kennen
• Neem gratis kleursamples mee
• Spar met professionals uit de branche
• Ervaar het gemak van de prefab deklijsten  

en de SNELKLIK klang  

BEZOEK 
ONZE STAND 

151

KOM ONS 
BEZOEKEN
op de Daken en 
Zaken beurs!

ZINK123 Adv Daken en Zaken ROOFS V4.indd   1ZINK123 Adv Daken en Zaken ROOFS V4.indd   1 20-9-2021   14:05:4820-9-2021   14:05:48

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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In onze juridische praktijk zien we veel gevallen waarin na oplevering discussie 

ontstaat over de kwaliteit van het uitgevoerde werk. Vaak stellen opdrachtgevers  

dat een aannemer geen goed werk heeft geleverd en dus aansprakelijk is 

voor de schade die daarvan het gevolg is. Die conclusie is soms te kort door de 

bocht. Zelfs als komt vast te staan dat het werk niet deugdelijk is uitgevoerd is 

een aannemer in sommige gevallen niet aansprakelijk. 

Ondeugdelijk werk  
geleverd, aannemer 
toch niet aansprakelijk 

kennen en de opdrachtgever hiervoor had moeten waar
schuwen (zie artikel 7:754 BW over de waarschuwingsplicht). 
De rechtbank stelde de aannemer in het gelijk vanwege de 
volgende omstandigheden: 
•  de aannemer heeft bij het afgraven van de grond niets 

afwijkends gezien;
•  ook verder is niet gebleken van omstandigheden op  

grond waarvan de aannemer nader onderzoek had  
moeten verrichten, immers:

•  de woning dateerde uit 1977 zodat de aannemer ervan 
mocht uitgaan dat de grond daaromheen voldoende  
was ingeklonken;

•  de fundering van de uitbouw was van dezelfde soort als 
die van de bestaande bouw;

•  in de directe omgeving zijn soortgelijke problemen niet 
eerder opgetreden.

Hieruit volgt dat de waarschuwingsplicht door de rechter 
werd uitgelegd als een onderzoeksplicht. De aannemer 
moet op grond van die onderzoeksplicht alle informatie en 
zaken afkomstig van de opdrachtgever bekijken en beoor
delen. Een arbiter of rechter hanteert daarbij het criterium 
dat de aannemer moet waarschuwen voor fouten die een 
zorgvuldig werkende en deskundige vakman in dezelfde 
branche of vakgebied van dezelfde grootte en mate van  
gespecialiseerdheid (de ‘maatman’) bij dat onderzoek  
zouden moeten opvallen. Daarbij is het van belang dat een  

Lieke Daam-van Doorn, Poelmann van den Broek Advocaten

Zo kan de ondeugdelijke uitvoering van het werk bijvoorbeeld 
het gevolg zijn van onjuiste tekeningen, berekeningen of 
bestek of van een ongeschikte ondergrond waarop de aan
nemer moest (voort)bouwen. In zo’n geval vindt de wetgever 
het niet redelijk dat de aannemer aansprakelijk is voor op
getreden schade. De opdrachtgever moet dan de schade 
zelf dragen. Dit uitgangspunt is volgens de wet anders als de 
aannemer de onjuistheden had moeten opmerken en de 
opdrachtgever daarvoor had moeten waarschuwen. In zo’n 
geval kan de aannemer alsnog aansprakelijk zijn terwijl de 
‘primaire fout’ niet door de aannemer is gemaakt. 

WAARSCHUWINGSPLICHT?
In een uitspraak van 16 juni 2021 oordeelde de rechtbank 
Limburg dat de opdrachtgever zelf de schade moest dragen 
die het gevolg was van een ondeugdelijke uitvoering van 
het werk door de aannemer. Een aannemer had een uit
bouw aan een bestaande woning gerealiseerd. Na verloop 
van tijd trad er scheurvorming op in de wanden van de uit
bouw vanwege verzakking van de uitbouw. Een deskundige 
stelde vast dat de grond ter plaatse van de uitbouw onvol
doende draagkrachtig was en dat de uitbouw daardoor 
verzakte. De grond was eigendom van opdrachtgever.  
De procedure draaide om de vraag of de aannemer het 
gebrek in de grond kende of redelijkerwijs behoorde te 

JURIDISCHE ZAKEN

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

aannemer op de hoogte moet zijn van de stand van de 
techniek en de algemeen bekende normen en regels op  
zijn vakgebied. In de praktijk gaat deze onderzoeksplicht 
overigens niet zo ver dat een aannemer alle verstrekte bere
keningen na moet rekenen of een ontwerp moet toetsen. 

HOE MOET DE WAARSCHUWING ERUIT ZIEN?
Als u als aannemer waarschuwt moet die waarschuwing 
duidelijk, uitdrukkelijk en gemotiveerd zijn. Om dit te kunnen 
bewijzen is het verstandig om de waarschuwing schriftelijk 
vast te leggen. Dat kan bijvoorbeeld in een verslag van een 
bouwvergadering. Let in dat geval goed op de formulering 
en zorg ervoor dat het verslag wordt vastgesteld. Het is voor 
een goede waarschuwing ook van belang dat de opdracht
gever voldoende informatie krijgt over de gevolgen van het 
eventueel negeren van de waarschuwing. Een standaard
bepaling in een offerte zal daarvoor vaak niet volstaan, beter 
is om de waarschuwing in ieder geval te herhalen in een 
opdrachtbevestiging of in een aparte mail.  

Het woord ‘waarschuwing’ hoeft niet 
per se gebruikt te worden, dit is wel het 
duidelijkst. 

AANSCHERPING WAARSCHUWINGS-
PLICHT DOOR WET KWALITEITS-

BORGING VOOR HET BOUWEN
Na invoering van de Wet Kwaliteitsborging 

voor het bouwen wordt in de wet vastgelegd 
dat een waarschuwing door de aannemer 

schriftelijk en ondubbelzinnig moet zijn én dat 
dat de aannemer de opdrachtgever tijdig moet 

wijzen op de mogelijke gevolgen van de onjuist
heden/fouten voor de deugdelijke nakoming van de 

overeenkomst. Vanaf de datum van inwerkingtreding van 
deze wet (nu voorzien voor 1 juli 2022) bent u gebonden 
aan deze aangescherpte waarschuwingsplicht, ook voor 
overeenkomsten die al voor die datum zijn gesloten!  
Afwijken mag, maar alleen bij professionele opdrachtgevers  
in een overeenkomst. 

Dat de schending van een waarschuwingsplicht in de prak
tijk grote gevolgen voor een dakbedrijf kan hebben blijkt wel 
uit een uitspraak van de kantonrechter van de rechtbank 
NoordHolland van 7 juli 2021. In dit geval was sprake van 
plasvorming op een plat dak en een door die plasvorming 
aangetaste dakrand. Vast stond dat de plasvorming werd 
veroorzaakt door een (te) minimaal afschot. Het dakbedrijf 
verweerde zich door te stellen dat dit afschot een ontwerp
keuze was van de opdrachtgevers. De kantonrechter  
maakte met die stelling korte metten. Als het al een keuze 
van opdrachtgevers was, dan had de aannemer op grond 
van zijn waarschuwingsplicht zijn consumentopdrachtgevers  
moeten informeren over de nadelige gevolgen van die keuze. 
De aannemer heeft niet aangetoond dat hij dat gedaan 
heeft en werd veroordeeld tot betaling van alle schade. 

CONCLUSIE
Indien u als aannemer fouten of onjuistheden ziet in gege
vens of zaken die door of namens een opdrachtgever zijn 
aangeleverd, moet u de opdrachtgever daarop wijzen. Let er 
in zo’n geval goed op dat u op de juiste manier waarschuwt 
en vergewis u ervan dat de opdrachtgever zich bewust is 
van de nadelige gevolgen als de waarschuwing wordt gene
geerd. Als u dit niet doet dan kunt u mogelijk aansprakelijk 
zijn terwijl de primaire fout niet door u gemaakt is. ■

“ Ondeugdelijke uitvoering van  

het werk bijvoorbeeld het gevolg 

zijn van onjuiste tekeningen”

Lieke Daam-van Doorn



WWW.HOTEL IN EGMOND.NL         072 750 2000

Onze hotels en appartementen liggen stuk voor stuk op 
een schelpworp afstand van het Egmondse strand. Ideaal 
voor iedereen die inmiddels wel toe is aan een fl inke 
portie vitamine Zee. En er valt ook in deze tijd genoeg 
te beleven. Maak bijvoorbeeld eens een heerlijke, lange 
strandwandeling. 

Huur een fi ets en ontdek hoe uitgebreid het mooiste 
duingebied van Nederland is. Of ga shoppen in de 
Voorstraat met zijn gezellige winkeltjes. 
Op hotelinegmond.nl vindt u alle voorzorgsmaatregelen 
die we hebben getroffen om u een fi jne, onbezorgde tijd 
aan de kust te kunnen garanderen. 

Aan de rand 
van de duinen

www.natuurlijkappartementen.nl

Luxe appartementen 
aan het strand

www.lidoappartementen.nl

Rolstoeltoegankelijke 
appartementen

www.de-egmonden.nl

Strandhotel 
in Wijk aan Zee

www.hethogeduin.nl

VAKANTIE-
APPARTEMENTEN

Modern hotel 
met veel faciliteiten

www.zuiderduin.nl

Kleinschalig en
knus familiehotel

www.deboei.nl

Luxe hotel
direct aan zee

www.golfzang.nl

Op een prachtige 
locatie naast de 

vuurtoren

www.devassy.nl

Wijk aan Zee

WELKOM IN EGMOND
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Zijn dakdekkers grindscheppers? 
In deze rubriek geeft Theo Wiekeraad zijn mening over 

de dakenbranche en aanverwante onderwerpen.

op een grote renovatie voor een hele grote woningbouw
organisatie grind hebben staan scheppen. Natuurlijk kan  
hij het klasse vinden dat zijn jongens door zijn gegaan en 
niet hebben gezegd “Laat hem het zelf maar scheppen!”. 
Maar dat zijn mannen, die in opdracht van de mensen van 
kantoor zeg 1000 m2 of ruwweg 70 duizend kilo grind hebben 
omgeschept. Dat kan een werknemer toch niet trots maken?

Kijk eens naar de wegenbouw. Als daar een kabel moet  
worden opgegraven staan er twee man met een schop klaar 
om de kabel bloot te leggen nadat een kleine graafmachine 
een gat van 300 bij 90 bij 60 centimeter heeft gemaakt.  
Dat is ruim anderhalve kuub, terwijl de dakdekkers conserva
tief geschat 50 kuub grind met ellebogenstoom staan om te 
scheppen. Is dat innovatie anno 2021? Ik dacht het niet.

Natuurlijk ken ik de achterliggende gedachte niet, maar ik 
denk dat het een rekensom was: voordelig voor de opdracht
gever. Voor de extra kwaliteit hoeft men het niet te doen, 
want grind scheppen maakt het oude grind niet schoner. 
Het verstoort de ballastlaag en vergroot de kans op slechte 
doorstroming. Allemaal zaken die de levensduur van het 
nieuwe dak niet ten goede komen. Daardoor zou het eco
nomisch misschien niet zo’n goede zet blijken te zijn.  
Maar dan is deze opdrachtgever allang van zijn ergonomi
sche stoel gegleden.
 

Theo Wiekeraad

In de jaren dat ik aan het werk was in de dakenbranche zag 
ik de belangen van het personeel steeds meer vorm krijgen. 
Niet alleen in de beloningssfeer maar vooral in de arbeids
verhoudingen. Personeel werd steeds meer het kapitaal van 
het bedrijf in plaats van het gereedschap waarmee een 
bedrijfsresultaat kon worden behaald.

Bedrijf na bedrijf ging, in eerste instantie vooral uit commer
cieel motief, voor een VCAcertificaat. Aan klanten en de  
buitenwereld kon de ondernemer het belang van veilig  
werken laten zien. Als bijvangst werden de omstandigheden 
waaronder het werk werd uitgevoerd beter gemonitord en  
werd alles veiliger voor personeel en omgeving. De gereed
schappen, de materialen en het materieel werden meer en 
meer op de arbeidsomstandigheden afgestemd. Keuzes om  
door hulpmaterieel veiliger of minder arbeidsintensief te 
 werken werden min of meer door het hebben en willen 
behouden van het VCAcertificaat standaard binnen de 
 bedrijven. Natuurlijk moesten de keuzes bij inkoop ook  
economisch verantwoord zijn, maar dat mocht niet meer  
de enige reden zijn waarop de beslissing gebaseerd werd.

Dit alles zette de leveranciers weer aan het denken. Niet 
alleen aan het denken. Er werd actie ondernomen om hun 
materialen en producten aan de menselijke maat te laten 
voldoen, zoals 25 kg per rol dakbedekking. Lijmen en andere 
producten werden mens en milieuvriendelijker gemaakt, 
zodat verwerking binnen de richtlijnen viel. 
Werknemers en werkgevers in de branche zetten vol in op 
een Arbocatalogus. Iedereen die op en om het dak werkte, 
zou moeten weten wat de richtlijnen waren om gezond 
en veilig een dak te kunnen maken, renoveren of slopen. 
Niemand uitgezonderd. De inzet is dat werknemers tot hun 
pensioen – en dat is al een hele tijd diep in de 60 jaar – op 
het dak KUNNEN werken. Beroepsziekten moeten verhalen uit 
de oude doos worden. Dat in de toekomst alle dakdekkers 
van 50+ met versleten knieën of rug jaarlijks op één hand te 
tellen zijn is wat we tenslotte willen bereiken. 

Ook de echte adviesbureaus helpen ons een handje. Deze 
mannen en vrouwen durven systemen voor te schrijven die 
soms iets meer kosten, maar wel rekening houden met de 
mensen die het uitvoeren. Mastiek slopen zoals het moet met 
beschermende kleding, handschoenen etcetera.  
Grind afvoeren en recyclen en schoon grind herplaatsen, 
machinaal slopen waar mogelijk, allemaal om de fysieke 
belasting van de mensen in de uitvoering binnen de perken 
te houden. Dan verbaast het me. Nee, dan ben ik geschokt 
als ik op LinkedIn een verhaal aantref van een uitvoerder van 
een  gerenommeerde dakdekker. Die is trots dat zijn mensen 

THEO TALKS



Shuttle liftsysteem

Nieuw in het assortiment

   Licht in gewicht

   Snel en gemakkelijk te monteren

   Te bedienen met slechts een accuboormachine

   Veilig hijsen van gereedschappen en zonnepanelen

   Flexibiliteit door het gebruik van 1 en 2 meter profielen

Shuttle met Carrier set Shuttle met Solar panel

www.altrex.com/shuttle

Zien hoe de Shuttle werkt? 

Scan de QR-code en bekijk de video!

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

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

KWALITEIT BEHOUDEN DOOR PROJECTEN TE ONDERHOUDEN.

BIJHOUDEN IS NET 
ZO BELANGRIJK 
ALS OPLEVEREN

Dakned denkt mee in het effi  ciënt uitvoeren van het noodzakelij ke onderhoud aan alle dakbedekkingssystemen. 
Na oplevering van jouw nieuwbouw of renovatieproject start het periodieke onderhoud. Naast de materialen die je 
daarvoor nodig hebt, kij ken we actief uit naar nieuwe producten waarmee onderhoud beter of makkelij ker uitgevoerd 
kan worden. Zo blij ven wij  jouw verlengstuk en pakken we het onderhouden van jouw projecten samen aan. 
Zie ons als de extra leden van jouw team zodat we samen de hoogste kwaliteit blij ven bieden.
Benieuwd wat we voor elkaar kunnen betekenen? We horen graag van je.  



“Denken en doen 

onder één dak”

Westknollendam 120-AA  |  1525 PT Westknollendam  |  Postbus 214, 1520 AE Wormerveer  |  (075) 621 20 11  |  info@boko.nl  |  www.boko.nl
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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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Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

Aabo Trading Utrecht B.V.
T:088-9965515, utre@aabo.nl
Aabo Trading Zoetermeer B.V.
T:088-9965510, zoet@aabo.nl
Aabo Trading Zwijndrecht B.V.
T:088-9965540, zwij@aabo.nl
Aabo Trading Zwolle B.V.
T:088-9965565, zwol@aabo.nl

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

Nu ook in 
Leeuwarden!

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

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

Klaar élke klus in recordtijd met onze racendsnelle zetwerkservice!

Racendsnel zetwerk op maat
met onze topspeed zetwerkservice! 
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INTERNATIONALE DAKEN

Canoe Landing  
Campus, Toronto
Met een inwoneraantal van een kleine 3 miljoen mensen, een hoogbouw

cultuur waar een dorpeling het benauwd van zou krijgen en een groot ruimte 

gebrek, is het in Toronto een zeldzaamheid als er een gebouw wordt neergezet 

dat niet minimaal veertig verdiepingen telt. Dat is de reden dat de architecten 

die verantwoordelijk waren voor het ontwerp van de Canoe Landing Campus 

het dak zijn gaan zien als een vijfde façade. Veel bewoners van de omliggende 

hoogbouw zouden op het dak kijken, waardoor het dak gepromoveerd is van 

louter bedekking tot prachtige praalwagen – en meer. 

Tekst: Joep Klerx
Beeld: Michael Muraz

Het is moeilijk een nieuwe basisschool te bouwen in een stad 
als Toronto. Er is eigenlijk te weinig plaats voor welke ontwik
keling dan ook, dus waarom zou een basisschool voorrang 
krijgen op alle andere gevoelsmatig noodzakelijke ontwikke
lingen? Een nieuw gebouw voor alleen een basisschool  
zou geen optie zijn, maar wat als het meerdere functies kan  
bevatten? Met die vraag in het achterhoofd is Architecten
bureau ZAS aan de slag gegaan met de ontwikkeling van 
Canoe Landing Campus.

MULTIFUNCTIONELE OPLOSSING
Het antwoord was een openbare en katholieke basisschool 
met overdekte speelruimtes, een recreatiecentrum met o.a. 
een atletiekbaan en een basketbalveld, een leerplein,  
een gymzaal en educatieve ruimten en een kinderopvang
centrum. Maar ook een openbaar en particulier park, 
fitnessvoorzieningen, een openbaar kunstplein met een 
muurschildering van Alexander Bacon en de plaatselijke 
Anishinaabekunstenaar Que Rock. En nog veel meer.  
Het mocht wat kosten: 65 miljoen Canadese dollars om 
precies te zijn. 

Er is, door een nauwe samenwerking tussen ZAS Architects en  
het Ontario Science Centre (OSC), ook een eerste fantasie
opwekkende, overdekte speel en gemeenschapsruimte  
gebouwd. Deze ruimte stimuleert het leren rond thema’s  
als stedelijke voedselproductie, bouwen, de natuurlijke  
omgeving en wetenschappelijke principes. Leertoestellen  
inspireren de verbeelding en creativiteit: van een operatio
nele torenkraan en een achtbaan, tot een klimmuur, reus
achtige bouwblokken, en een communicatiesysteem met 
videoprojectoren. 
Het buitenpark en de gemeenschapsruimtes zijn voor  
iedereen toegankelijk. Een voetpad verbindt het twee  
verdiepingen tellende gemeenschapscentrum met de  
drie verdiepingen hoge scholen via een verhoogde brug  
die een poort vormt van oost naar west.

DAKGEBRUIK
Het dynamische dak, dat zichtbaar is vanuit de omliggende 
woningen, is een essentieel element in het gehele bouwwerk, 
zowel vanuit het oogpunt van de functies als van duurzaam
heid. Functioneel gezien biedt het ruimte voor een atletiek
baan, een grasweide, een beschutte buitenruimte voor yoga 
en een volledig basketbalveld. Dit ‘actieve dak’ ligt ingebed 
in het buitenframe en is aangevuld met ‘passieve zones’, 
zoals volkstuinen voor de buurt en een dichte vegetatie om 

de waterkwaliteit te controleren en te verbeteren. 
Regenwater irrigeert de vegetatie op de juiste 
manier door de aanleg van zorgvuldig in een 
hellingshoek van 2% geplaatste, verharde opper
vlakten. Overtollig stormwater wordt afgevoerd 
naar een ondergronds filtratiesysteem, waar het 
regenwater weer beschikbaar wordt gemaakt voor 
hergebruik. Ook zijn er zonnepanelen op het dak 
geplaatst voor het opwekken van energie, wat het 
gebouw in 10% van haar energiebehoefte voorziet. 
Hiermee voldoet het gebouw aan het hoogste 
niveau van de City of Toronto Green Standards. 

UITZICHT
Mede door de kleurrijke vegetatie, de zonnepanelen en de 
recreatiemogelijkheden is het dak van bovenaf een plaatje, 
een kunststuk zou je bijna zeggen. Buren in de aangrenzende 
woontorens genieten van een opmerkelijk uitzicht. Het is nu 
voor die bewoners mogelijk om zich op een luie zondag
morgen in hun appartement op twintig hoog te vergapen 
aan alle activiteiten op het dak. LeBron James zul je er  
waarschijnlijk niet zien basketballen, maar het heeft wel 
dezelfde allure als een basketbalstadion van een wereldclub. 
De basketballers, voetballers, hockeyers en andere dakge
bruikers zijn altijd verzekerd van publiek. Een compositie met groene, blauwe (waterberging), gele (PV) en rode (sociaal) daken.

Aluminium gevelsystemen vormen de omkadering van de vele daken. 

Basketbalveld
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Canoe Landing Campus is een gebouw  
waarbij in de ontwikkeling vooral gedacht is 
aan de functies die het moest vervullen voor 
de omwonenden in de wijk, dat een plek 
moest bieden voor scholen en dagopvang  
en voor opgroeiende kinderen en jongeren 
om samen te komen. En voor de volwassenen 
en ouderen in de omringende gebouwen  
om op uit te kijken. Voor ieder wat wils, onder 
én op daken, met een belangrijke rol voor 
duurzaamheid en esthetiek. Dat mag best  
65 miljoen Canadese dollars kosten. ■

PROJECTDETAILS
• LOCATIE: TORONTO, CANADA
• VOLTOOIINGSDATUM: JUNI 2020
• BOUWKOSTEN: $65.000.000 CDN
• GROOTTE: 14.767 M2

• ARCHITECT: ZAS ARCHITECTS
•  HOOFDAANNEMER: ATLAS CORPORATION  

EN BUTTCON LIMITED

Doorsnede toont veelzijdig dakgebruik.

INTERNATIONALE DAKEN

De drie Lvormige gebouwen op Canoe  
Landing Campus zijn bekleed met Alpolic  
aluminium composiet panelen (ACP).  
Het 6 mm ACPgevelsysteem is op de draag
constructie bevestigd via een aluminium 
onderliggersysteem met lichtmetalen Zvormige 
onderliggers. De architecten werkten nauw 
samen met de gevelbouwer GACE en hoofd
aannemers Atlas Corporation en Buttcon 
Limited om de gewenste thermische prestaties 
te bereiken. Langs één zijde van de ramen in 
het systeem is af en toe een rode streep welke 
doet denken aan een stopteken aange
bracht; die contrasteert met de meer vlakke, 
grijze aluminium gevelpanelen. 

De Canoe Landing Campus.

Altijd verzekerd van publiek.



VEBIDAK is de ondernemersorganisatie voor  
de dakbedekkingsbranche. Zij behartigt de  
belangen van ongeveer 170 aangesloten 

bedrijven. VEBIDAK ondersteunt haar leden  
op economisch, sociaal en technisch gebied. 

Je beweegt je als een technische Sherlock Holmes over het dak. Niets ontgaat je. Je herkent de gebreken die schade aan het 
platte dak kunnen veroorzaken. Dat speurwerk verricht je op daken door heel Nederland. De resultaten vertaal je in heldere 
rapportages. Je draait je hand niet om voor digitaal tekenwerk om je bevindingen te ondersteunen. Je ontwikkelt jezelf tot 
een vraagbaak voor onze leden en voor derden. Zij kunnen bij je aankloppen met vragen over daktechniek en dakveiligheid. 
Het dak kent geen geheimen voor je. Als die er toch zijn, dan ben jij er om ze te ontrafelen. Zie jij jezelf in deze groeifunctie? 
Solliciteer dan snel!

Wat vragen we van jou?
Je functioneert op MBO-niveau
Je hebt enkele jaren relevante werkervaring
AutoCad en daktechnische software zijn je niet vreemd
Je praat gemakkelijk en je bent sociaal sterk
Je neemt initiatief en je kunt prima zelfstandig werken

We hebben je ook veel te bieden:
Een boeiende functie met uitzicht op méér
Prima arbeidsvoorwaarden, waaronder een auto van de zaak
Een prettige werkkring met fijne collega’s

Enthousiast? Solliciteer dan snel!
Wil je meer informatie over de functie van dakinspecteur? Bel dan met ons hoofd Technische Zaken, ing. André van den Engel: 
030 – 606 32 38 of 06 – 229 077 41. Je sollicitatie kun je sturen naar a.vandenengel@vebidak.nl. Vergeet niet een overzicht 
mee te sturen van je opleidingen en werkervaring. Je hoort daarna snel van ons!

Voor onze afdeling Technische Zaken  
zijn we op zoek naar een

DAKINSPECTEUR

De afdeling Technische Zaken 
Als dakinspecteur werk je op de afdeling Technische Zaken, samen met vakgenoten die net als jij enthousiast worden van daktechniek.  
De afdeling Technische Zaken geeft onafhankelijk technisch advies en voert hiervoor onder meer dakinspecties uit. Daarnaast beoordeelt  
de afdeling offertes, bestekken en detailtekeningen en stelt zij windbelastingsberekeningen, bouwfysische berekeningen en dak-RI&E’s op.  
VEBIDAK Dakadvies verleent ook diensten aan derden.

Jouw focus ligt op het dak. Je verzamelt tijdens dakinspecties informatie om uiteindelijk een objectief advies uit te brengen aan onze opdracht-
gevers. Je adviseert over de kwaliteit van het dak, over onderhoud of over de geschiktheid van een dak om er begroeiing of zonnepanelen op aan 
te brengen. Dat advies maak je op kantoor. Het liefst ben je natuurlijk buiten. Op het dak. Een boeiend aspect van jouw werk is dat je op allerlei 
verschillende daken in Nederland komt. Daken van kantoorgebouwen, bedrijfshallen, appartementencomplexen en woningen. En dat zijn niet 
alleen grijze daken. Steeds vaker zul je te maken krijgen met gebruiksdaken, zoals parkeerdaken en dakterrassen. Maar ook met energiedaken  
en intensieve en extensieve groendaken. Zeker in binnenstedelijke gebieden wordt zelfs een deel van de klimaatoplossing op daken gezocht.  
Dat maakt jouw werk ook zo gevarieerd. En verantwoordelijk.

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

Geen dak of vloer te gek voor Continu

Wist u al dat we ons wagenpark met een tweede
40m3 isolatiemortelmixer uitgebreid hebben?

Adv210x297mm.indd   1 23/05/2019   13:03
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VITALITEITSMANAGEMENT

‘ Duurzaam gedrag’ 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’.

bijvoorbeeld minder 
plastic te gebruiken of 
hun CO2uitstoot te  
reduceren. Als we het 
ze daarnaast praktisch 
makkelijk maken om 
te veranderen, dan 
is de kans groot dat mensen concreet actie ondernemen. 
Denk aan het compenseren van CO2uitstoot of het kiezen 
voor groene stroom.’

Bij Gebr. Janssen in Beugen proberen we duurzaamheid 
zoveel mogelijk uit te dragen, zodat duurzaam gedrag zal 
volgen. Wat doen we zoal: we hebben fairtrade koffie en 
thee, fairwear kleding, onze duurzame mission statement is 
opgehangen op een centraal punt in het bedrijf, plastic is 
waar enigszins mogelijk in de ban gedaan, we tanken  
momenteel voor 50% biobrandstof, bij de aanschaf van  
bedrijfsauto’s wordt gelet op de CO2emmissie, we werken 
met mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt,  
we zijn gecertificeerd voor de CO2prestatieladder, VCA**, 
MVOWijzer en de Prestatieladder Socialer Ondernemen en 
we doen nog veel meer. Een integraal pakket, dat we niet  
alleen tonen, maar waar we zeker ook over spreken.  
En zo vaak mogelijk en we merken dat dit langzaamaan 
overge nomen wordt. Ook bij ons hoe meer zielen, des te 
meer duurzaam gedrag. Helemaal TOP!

Duurzaam gedrag 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 duurzaam gedrag.

Hele straten vol met oranje slingers, de driekleur hangt uit, 
mensen lopen er oranje geschminkt en verkleed bij. Zo ver 
kleed dat carnaval verbleekt. Het bier vloeit rijkelijk en opeens 
is er een oorverdovend gejuich. Dan weet je dat Nederland 
gescoord heeft. Daar worden de meesten blij van.
Door het verkleden, het schminken en het versieren, identifi
ceren mensen dat ze bij een bepaalde groep horen. Te weten 
het Nederlands voetbalelftal. Ze laten dit zien en dragen dit 
breed uit. Iedereen mag dit weten en ze hopen dat heel  
veel mensen zich bij hen aansluiten. Hoe meer zielen, des te 
meer vreugd.
Bovenstaand inzicht ‘breed uitdragen, iedereen mag dit  
weten en meer mensen zullen volgen’ kan toegepast worden  
bij duurzaam gedrag. Sociaal omgevingspsycholoog  
dr. Thijs Bouman van de Rijksuniversiteit Groningen welke de  
invloed van persoonlijke en groepswaarden op duurzaam 
gedrag onderzoekt, legt uit wat mensen motiveert hun  
gewoontes aan te passen. ‘We moeten inspelen op de 
positieve houding die veel mensen hebben en op wat ze 
al doen. En vooral duidelijk maken dat mensen niet alleen 
staan in deze gedachte. Laat zien dat grote groepen zich  
zorgen maken en bereid zijn hun gedrag te veranderen door  

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

Dakspecialisten op internet

www.vebidak.nl

www.eurofast.nl

www.flowlight.nl

Vakgroothandel in dakmaterialen

WWW.DAKNED.NL

Experts in 
dak- en gevelgroen

www.idverde.nl

www.aabo.nl

AABOSAFE
Zorgeloos werken op hoogte.

AABOZINK

AABOFIX
De basis in bevestiging.

www.aabo�x.nl

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.mawipex.nl
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In het Amsterdamse Houthavengebied is vorig jaar tussen de Moermanskade 

en de Archangelkade een nieuwe locatie van Student Experience verrezen. 

Dit huisvestingsconcept biedt (internationale) studenten in Amsterdam en 

binnenkort ook in Spanje tijdelijke huisvesting met uitgebreide service in een 

veilige omgeving. Het gebouw aan de Minervahaven biedt plaats aan  

596 studenten. Bijzonder is dat dit forse gebouw (bruto 25.000 m2) het BREEAM 

certificaat ‘Excellent’ heeft gehaald, terwijl de daken geheel beschikbaar zijn 

gehouden als verblijfsruimte voor de 

bewoners. Recentelijk is de laatste hand 

gelegd aan de binnentuin, waarin zelfs 

ruimte is gemaakt voor twee vijvers. 

Student Experience  
Minervahaven, Amsterdam

Lisa van Schagen, dakarchitect van De Dakdokters, 
heeft het ontwerp gemaakt voor de binnentuin, 
Alice Artus heeft het beplantingsplan gemaakt op  
deze schaduwrijke plek van het gebouw.  
Van Schagen: “Opdrachtgever Student Experience 
was aanvankelijk op zoek naar een wat strakkere 
binnentuin en leek huiverig voor het idee van een 
vijver in de binnentuin. Ik houd meer van organi
sche tuinen waar de natuur ook een beetje zijn 
gang mag gaan. Uiteindelijk zijn er twee vijvers 
gekomen die onderling zijn verbonden, die samen 
met een bruggetje, groenpartijen en een grillig pad  

van smalle betonstroken de binnentuin vormen. Die grillige 
vorm verzacht de overgang van groen naar verharding.  
Her en der zijn bankjes neergezet en er is ook een overdekte  
staplek, uiteraard weer met een groendak. Naast de back
office, waar wat meer geslotenheid gewenst is, loopt het groen 
wat op om op een natuurlijke manier privacy te creëren.
Op de hogere daken zijn groenperken met sedum en bloem
dragende planten aangelegd. Van Schagen: “Wil het hele 
gebouw BREEAM “Excellent’ behalen, dan zul je minstens  
drie soortgroepen moeten huisvesten, bijvoorbeeld vogels,  
insecten en zoogdieren. Doordat het gebouw aan de zuidzijde  

het hoogst is, is de binnentuin te donker voor veel planten 
en bloemen en daardoor ook voor insecten. Daarom vind 
je hier voorzieningen voor vleermuizen en zijn op de hogere 
daken daktuinen, sedum en nectarhoudende planten gezet. 
Heuveltjes maken het mogelijk te variëren in plantensoorten. 
In elk geval zijn de eerste bijen al gesignaleerd!” De laatste 
handeling was het over het gebouw takelen en in de binnen
tuin planten van een onder andere aantal metershoge meer
stammige krentenboompjes. 

TECHNIEK TUINEN
Vooral voor de grote binnentuin is in de ontwerpfase al 
rekening gehouden met de invulling van de verschillende 
dakvlakken. Van Schagen: “Constructeur Van Rossum heeft 
alles goed doorgerekend en ons de input gegeven hoeveel 
permanente en veranderlijke belasting mogelijk was.  
Vooral de plek van de bomen is bepaald door de kolom
plekken, een boom in een meter dik verzadigd substraat  
levert immers een behoorlijk gewicht op. Onder de binnentuin  
ligt een Polderdak. Dit is een waterretentiedak met Optigrün 
kratten en slimme regeltechniek, die de opslag van water 
afstemt op naderende piekbuien. Onder de groenvlakken 

Tussen de vele hippe bedrijven in het bedrijvige en upcoming 
Houthavengebied is de Student Experience een mooie toe
voeging die veel leven in de brouwerij brengt, ook buiten 
kantoortijden. Met voorzieningen in de transparante plint is 
het bouwwerk van VURB Architects op straatniveau open en 
levendig. Door de verschillende hoogtes van het carrévormige  
gebouw en de getrapte zijkanten sluit het mooi aan op de  
omliggende bebouwing en hebben zoveel mogelijk studenten 
uitzicht op water. Binnen het carré ligt de grote beschutte bin
nentuin van 1.100 m2, de hogere daken hebben een groene 
invulling en aan de lage kopse kant langs de Moermanskade  
is een grote sportkooi gebouwd. Daarmee heeft ook de  
bovenzijde van deze Student Experience een levendige  
kant gekregen.
Energetisch is een mooie slag geslagen door op de oost, 
zuid en westgevel lichtgewicht en ventilerende PVpanelen 
van Solarlab als gevelbekleding toe te passen. Samen met 
het goeddeels onopvallend wegwerken van de klimaatinstal
laties en de leidingen bleef verder alle ruimte op de daken 
over voor sociale invullingen. Hoofdaannemer Pleijzier Bouw 
heeft voor de vele daktuinen een beroep gedaan op  
De Dakdokters, die de verantwoordelijkheid kregen voor de 
complete dakafwerking vanaf de betonnen dakvloeren. 

JHet Dak van het  aar 2021

Student Experience Minervahaven heeft een grote binnentuin  

met vijvers en een Polderdak.

Een fors gebouw met de PV-panelen verwerkt in de gevels.

‘Luchtopname’ tijdens de bouw waarop de terrassen met sedum al goed 

zichtbaar zijn. (Foto: Pleijsier Bouw)
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lichte gevelafwerking en de lichte betonnen bestrating. 
De tuinen zijn afwisselend ingericht en bieden talloos 
veel plekjes om te zitten.

DUURZAAMHEID
Het gebouw scoort onmiskenbaar hoog op het vlak van 
duurzaamheid. Zonder PVpanelen op het dak BREEAM 
‘Excellent’ is al een prestatie. Dat gaf weer alle ruimte om 
naast energie op andere BREEAMaspecten uit te pakken, 
zoals biodiversiteit (diersoorten). De binnentuin is ingezet  
voor waterretentie met kratten en twee vijvers.  

VEILIGHEID
Veilig werken in de binnentuin was geen issue. Op de  
bovendaken des te meer. Daarbij kwam het goed uit  
dat Pleijsier Bouw al in een vroeg stadium de hekwerken 
rond deze dakvlakken heeft aangebracht. Werkzaam
heden die hiervoor op de daken plaatsvonden, werden 
aangelijnd uitgevoerd of binnen tijdelijke veiligheidsvoor
zieningen. Dat geldt ook voor de bouw van de sportkooi, 
die met behulp van een hoogwerker is opgetrokken.  
Voor onderhoud aan de nietomheinde dakgedeelten 
zijn veiligheidslijnen aangebracht.

SAMENWERKING 
Het was de eerste keer dat Pleijsier Bouw een groenont
werper ook het dakdekken heeft laten doen. Uitvoerder 
Sjaak Heetebrij: “Dat ze mooie ontwerpen maken bij 
De Dakdokters wisten we wel, maar ook het dakdekken 
is goed bevallen. Wij zorgen voor de breedplaatvloer 
met de juiste draagkracht, zij doen verder de planning, 
uitvoering en logistiek en garantie van de dakopbouw. 
Eén aanspreekpunt en wij hoefden enkel de coördinatie 
te doen met de kraan en de andere onderaannemers. 
Wel gaven wij sturing aan de ontwerpuitvoering met de 
opdrachtgever, die uiteindelijk tevreden moet zijn als  
wij de deur achter ons dichttrekken.” In de ontwerpfase  
is met de constructeur uitgebreid overlegd over de  

draagkracht van de verschillende dakvloeren, “iets wat je altijd moet 
afstemmen”, meldt Van Schagen. “Maar dat verliep uitzonderlijk goed. 
Een erg leuk project maken voor een fijne, inspirerende opdrachtgever 
helpt daarbij ook.” Bij de bouw van de sportkooi waren de dakdekker,  
loodgieter PC van der Horst, staalbouwer HEASS en de aannemer actief. 
Pleijsier Bouw verzorgde hier de coördinatie van alle onderaannemers 
en de kraan. ■

• OPDRACHTGEVER: STUDENT EXPERIENCE
• ARCHIECT: VURB ARCHITECTS, AMSTERDAM
• CONSTRUCTEUR: VAN ROSSUM RAADGEVENDE INGENIEURS
• ADVISEURS INSTALLATIES: TECHNIPLAN ADVISEURS, ROTTERDAM
• DIRECTIEVOERING: BOUWSUPPORT 1, BAARN
• HOOFDAANNEMER: PLEIJSIER BOUW GENEMUIDEN BV, GENEMUIDEN 
•  DAKDEKKER EN ONTWERP EN AANLEG GROEN: DE DAKDOKTERS, 

AMSTERDAM
• LEVERANCIER PV-GEVEL: SWISSINSO, ROMONT (CH)
• GEVELBOUWER: SOLARLAB, HØJBJERG (DK) 
• POLDERDAK: OPTIGRÜN, NIJKERK
• LOODGIETER: P.C. VAN DER HORST, UITGEEST
• SPORTKOOI: HEAS METAAL, IJSSELMUIDEN

JHet Dak van het  aar 2021

Definitief ontwerp van de binnentuin. (Illustratie: De Dakdokters)

zitten de retentiekratten van 85 mm hoog, waar vanuit het 
water onder de daktuin wordt verdeeld. Op die manier is 
het Polderdak ook een efficiënte irrigatievoorziening voor 
het groen: een artificieel grondwaterpeil eigenlijk.” Voor het 
waterdicht maken van de binnentuin heeft De Dakdokters de 
(nietgeïsoleerde) betonnen dakvloer van de onderliggende 
parkeergarage voorzien van Icopal Quickprimer, een gegoten 
dampremmer (Eshabase 260P11) en een gebrande bitumen 
toplaag (Eshagum 470K14WS). 

Op de hogere lagen zijn standaard nietbeloopbare biodivers
daken aangelegd met 9 tot 15 cm (heuvels) substraat. Voor de  
verblijfsplekken zijn terrassen aangelegd van 50 x 50 x 5 cm 
betontegels op verstelbare tegeldragers. Het dakpakket is 
hier als volgt opgebouwd: beton, primer, dampremmende 
laag, volledig verkleefde Kingspan Therma TR isolatie platen 
en daarop weer dezelfde afwerking als de daktuin. 

TECHNIEK SPORTKOOI
Voor de grote sportkooi zijn in de ruwbouwfase poeren op 
de dakvloer aangebracht die zijn afgedicht met bitumen. 
Hierop is een zwart gepoedercoate stalen kooi geconstrueerd 
met een monoliet geschuurde betonvloer op staalplaat en 
geluiddempende rubbers. Een gaaswerk aan alle kanten 
maakt de kooi compleet.

ESTHETIEK
Door de vorm van deze vestiging van Student Experience 
past het omvangrijke gebouw moeiteloos tussen de 
 omringende bebouwing aan de Minervahaven.  

De gevels zijn aan drie zijden fraai afgewerkt met zonne
panelen die niet zijn te onderscheiden van de beplating  
op de noordgevel. Daarmee zijn ook de daken vrijgespeeld 
van PVinstallaties, wat voor de bewoners een grote estheti
sche meerwaarde oplevert. Hoewel de binnentuin zeer veel 
schaduw heeft, wordt dit enigszins gecompenseerd door de 

De terrassen zijn toegankelijk voor alle bewoners  

en worden door trappen met elkaar verbonden.

Aanleg van de staalconstructie voor de sportkooi. 

(Foto: Pleijsier Bouw)

Sportveld op hoogte, met uitzicht op het IJ.

“ Door de vorm past het  
omvangrijke gebouw  
moeiteloos tussen de   
omringende bebouwing  
aan de Minervahaven” 



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

artilan
Er kan er maar 1 de beste zijn !

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

info@artilan.nl

HET VAKBLAD VOOR 
HELLENDE DAKEN

steilDAKnr.3- juni 2021 - 6
e jaargang

HET VAKBLAD VOOR 
HELLENDE DAKEN

steilDAKnr.4- septem
ber 2021 - 6

e jaargang

5 jaar steilDAK!

steilDAK is het 
gespecialiseerde vakblad 

voor de hellende dakenbranche
Het vakblad stelt zich ten doel op een zo breed mogelijke  
basis vakinformatie te verspreiden over alle items m.b.t.  

het hellende dak, zowel op het gebied van regelgeving en  
nor mering, als de technische en praktische invulling hiervan.

Vindt u het als lezer van Roofs interessant om  
steilDAK maandelijks gratis te ontvangen? 

Mail dan naar info@lumail.nl of kijk op www.steildak.nl

Wij zijn VELUX Commercial
Uw partner voor daglicht- en ventilatieoplossingen

Bekijk ons assortiment 
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Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

Aabo Trading Utrecht B.V.
T:088-9965515, utre@aabo.nl
Aabo Trading Zoetermeer B.V.
T:088-9965510, zoet@aabo.nl
Aabo Trading Zwijndrecht B.V.
T:088-9965540, zwij@aabo.nl
Aabo Trading Zwolle B.V.
T:088-9965565, zwol@aabo.nl

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

Nu ook in 
Leeuwarden!

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

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

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!

TECTUM voor Dakvakmanschap is hét opleidings- 
bedrijf voor de bitumineuze en kunststof dak- 
bedekkingsbranche. Met uiteenlopende scholings- 
vormen bevordert TECTUM de kennis over het werken  
op baanvormige platte daken in de meest brede zin van  
het woord. Iemand die via de vakopleidingen, korte cursussen of kaderopleidingen van TECTUM  
is opgeleid, is thuis in de wereld van het platte dak. De vraag naar opleidingen is ontstaan daar  
waar dakdekkers wonen en werken. 

Voor onze opleidingslocaties in Nieuwegein, Purmerend, Hoogeveen en Mierlo zoeken wij een:

VAKTECHNISCH DOCENT (40 UUR)
De docent zal zich vooral bezighouden met de vaktechnische component van de Basisberoepsopleiding 
Dakdekker (niveau 2) en de Beroepsopleiding Allround Dakdekker (niveau 3) in de theorie en praktijk. 
Van deze collega wordt verwacht dat hij/zij een inspirerende en motiverende rol speelt.

WAAR MOET DE KANDIDAAT AAN VOLDOEN?
• MBO/HBO werk- en denkniveau
• Goede communicatieve vaardigheden
• Bereid om scholing te volgen
• Ruime werkervaring op en om platte daken in een leidinggevende functie
•  Een breed relevant theoretisch en praktisch kennis- en vaardigheidsniveau  

op het gebied van bitumen en kunststof daken

WAT BIEDEN WIJ DE KANDIDAAT?
•  Werkzaamheden op het gebied van scholing en opleiden binnen een professioneel team van collega’s. 

Dit alles binnen een werkorganisatie die een spilfunctie heeft binnen de bitumineuze en kunststof 
dakbedekkingsbranche.

•  Het uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaardenpakket is afgestemd op de omvang en  
de zwaarte van de functie.

•  Het betreft een aanstelling voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband.

Sollicitaties kunnen gericht worden aan TECTUM, 
t.a.v. de heer K.J. Batenburg en per e-mail worden 
verzonden naar i.kolsteeg@tectum.nl.
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PRIJSWINNAARS
Groendakpan en Tontuin winnen Gouden Gieter 2021
Op de Vakbeurs Openbare Ruimte in Utrecht werd de Gouden Gieter 2021 
uitgereikt. De grote winnaar was de groendakpan van Groendak.nl, die de 
Gouden Gieter voor beste product won. De Tontuin van Waterleider ging 
met de Gouden Gieter voor het leukste concept naar huis. De groendak
pan is een sedummixmat begroeide pan die is gemaakt van recycle
baar HPDEkunststof. Deze dakpannen moeten het mogelijk maken 
om groendaken ook eenvoudig te realiseren op schuine daken, 
zonder dat er iets aan de constructie van het dak veranderd hoeft  
te worden. De Tontuin is een regenton en plantenbak in één, met 
oude transportvaten als basis. De plantjes bovenin drinken via een 
lont uit het reservoir. Zo helpt de Tontuin bij aan vergroening, droogte 
én wateroverlast.

BNA Beste Gebouw 2021: Van der Valkhotel Amsterdam-Zuidas
De winnaar van de 16e editie van BNA Beste Gebouw van het Jaar is het 
Van der Valkhotel op de Amsterdamse Zuidas, ontworpen door het  
Limburgse architectenbureau Wiel Arets Architects. De architectuurprijs van 
de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA) voor ‘het 
gebouw met de meeste meerwaarde voor opdrachtgevers en samen
leving’ werd op 16 september uitgereikt aan Adriaan van der Valk door 
juryvoorzitter Alexander Pechtold. De publiekprijs werd gewonnen door 
Station Assen van Powerhouse Company i.s.m. De Zwarte Hond, besproken 
in Roofs oktober 2020.

NIEUWSLIJN

agenda
12, 13 en 14 oktober 2021, VAKBEURS ENERGIE,
Al meer dan 15 jaar hét zakelijke platform op het vlak van 
duurzaamheid en energie. In 3 dagen delen vrijwel alle 
koplopers in besparing, opwekking en opslag hun kennis 
met duizenden beslissers.  
Brabanthallen, ’sHertogenbosch.  
www.vakbeursenergie.nl.

12 oktober, KIVI-SEMINAR: EEN BETER MILIEU  
BEGINT BIJ GRONDSTOFFEN EN MATERIALEN
In de toekomst krijgen we te maken met een tekort aan 
grondstoffen, die nodig zijn voor de energietransitie.  
Nu is er nog genoeg, maar de risico’s stapelen zich op.  
Zo ligt veel macht in handen van een paar landen en  
kent de mijnbouw veel sociale en milieuproblemen.  
Ook moeten we oplossingen vinden voor de groeiende 
berg “onbruikbare” materialen. Het zal duidelijk zijn dat dit 
maar een beperkt deel is van de nieuwe processen die we 
nodig hebben voor een duurzame wereld. Het Koninklijk 
Instituut van Ingenieurs organiseert hierover een seminar 
met presentaties over schaarse grondstoffen voor de  
energietransitie, recycling van zonnepanelen, batterijen 
en/of windturbines, recycling van plastics en duurzaam 
(productie van) materialen. Met afsluitende discussie en 
borrel. Locatie: The Galllery Universiteit Twente. Ook via live 
stream te volgen, van to 13.30 – 18.00 uur. www.kivi.nl

11 november 2021, DAKEN & ZAKEN
Dé dakenvakbeurs van Nederland  
brengt opdrachtgevers, leveranciers  
en verwerkers bij elkaar.  
Evenementenhal in Gorinchem,  
van 10.00  20.00 uur.  
www.dakenenzaken.nl.  
Zie ook elders in deze editie.

ROOFTOP SYMPOSIUM 2021 MET ROOFTOP AWARDS
Overstromingen, luchtvervuiling, hittestress en verlies van 
biodiversiteit zijn enkele uitdagingen voor het stedelijke 
gebied. Er is ruimte en durf nodig om de uitdaging aan  
te gaan. Rooftop Revolution durft en ziet de ruimte:  
op het dak! Op 26 november, als onderdeel van het  
Green Light Festival, organiseert Rooftop Revolution het 
Rooftop Symposium 2021 in de Sint Olofskapel te Amsterdam. 
Over de kansen die op de daken liggen en hoe we die 
kunnen benutten, mooie voorbeelden en interessante dia
logen tussen gemeenten, architecten, hoveniers, woning
corporaties en andere vastgoedpartijen. Tevens worden  
de Rooftop Awards uitgereikt. Van 11.00  19:00 uur.  
www.rooftoprevolution.nl/rooftopawards2021.

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 bekend
making Dakenman of vrouw van het Jaar 2021.  
Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee. www.dakvanhetjaar.nl.

DAKEN&ZAKEN

CURSUSSEN
ZINKUNIE
In een wereld waarin steeds minder mensen kiezen voor techniek 
koestert Zinkunie het vakmanschap onder haar klanten. Om de 
kwaliteit daarvan hoog te houden, verzorgt Zinkunie cursussen. 
Wil je weten hoe je zink op een juiste manier verwerkt voor dak 
en gevelbekleding of wens je de handelingen om het leggen 
van een EPDMdaksysteem 
onder de knie te krijgen? Geef 
je dan op voor een cursus bij 
Zinkunie via: www.zinkunie.nl/
cursussen en ga aan de slag!

OPLEIDING ARBEIDSHYGIËNE
Op 5 november start Copla verkorte opleiding Arbeidshygiëne 
voor hoger veiligheidskundigen. Om naast expertise op het 
gebied van veiligheid in het bedrijf ook expert te worden op 

het gebied van de gezondheidsrisico’s waar
aan werknemers worden blootgesteld, 
organiseert Copla op 5 november 2021, 
22 februari 2022 en 23 mei 2022 verkorte 

opleidingen. www.copla.nl

PERSONALIA
BMI BENELUX ZET IN OP GROEI
Met de aanstelling van Eelko Leeuwenburgh 
als Marketing Director Benelux zet BMI Benelux 
in op verdere groei in de markt voor platte 
en hellende daken. Een nieuwe, geïntegreerde 
marketingstrategie brengt marketing, product, sales 
en services verder in lijn met elkaar, waarmee een nog meer 
klantgerichte organisatie zal ontstaan. Digitalisering en data
management zullen daarbij een grote rol spelen. 

De aangescherpte strategie van BMI Benelux is 
een logi sche, volgende stap na de fusie tussen 
Braas Monier Building Group en Icopal Group. 
Leeuwenburgh hierover: “Wij zien een versnelde 

digitalisering van de bouwsector en onze nieuwe 
marketingstrategie gaat inspelen op deze groei

ende behoefte bij onze ketenpartners en klanten.” 
Leeuwenburgh heeft meer dan twintig jaar management

ervaring op het gebied van marketing, digitalisering, innovatie 
en businessdevelopment opgedaan bij onder andere  
HewlettPackard en Dell Technologies en Avery Dennison.

NEDZINK: SHAPING THE FUTURE
Vandaag hebben we onder toeziend oog van burge
meester Van Kessel, Commissaris van de Koning  
mevrouw Adema en gedeputeerde Satijn het eerste  
zink gegoten in een speciale herdenkingsmunt.  
Deze herdenkingsmunt is het slotakkoord van de bouw 
van onze nieuwe fabriek en luidt direct ook het begin 
in van een nieuw tijdperk voor NedZink. Een tijdperk dat 
onder een nieuwe strategie en bijbehorende slogan 
‘Shaping the Future’ vorm gaat krijgen. Met de opening 
van de nieuwe duurzame fabriek wil NedZink laten zien 
dat bij een positie als marktleider in Nederland ook een 
maatschappelijke verantwoordelijkheid op ons rust.  
Een verantwoordelijkheid om duurzaam om te gaan 
met natuurlijke bronnen. 

Op de foto v.l.n.r.: Gedeputeerde Stephan Satijn,  
CEO NedZink Gijs Derks, Commissaris van de Koning 
Ina Adema en Roland van Kessel, burgemeester van 
Cranendonck.

CONDUCT  
LANCEERT PVTUBE
Conduct Technical Solutions, 
ontwikkelaar, fabrikant en 
distributeur van PVinstallatie 
benodigdheden, lanceert 
haar nieuwste product,  
PVtube. Met de PVtube is  
het mogelijk om zonne
paneel bekabeling luchtdicht en brandveilig door 
een dak van een woonhuis, stal of bedrijfspand 
te voeren. Met deze oplossing biedt Conduct een 
wereldprimeur. 

ACTIEPLAN KUNSTSTOF  
RECYCLAAT BIEDT  
HELDERE KOERS
Nederland heeft de ambitie om  
in 2030 de helft minder primaire  
grondstoffen te gebruiken. Voor de  
rubber en kunststofindustrie betekent  
dit concreet de inzet van 1000 kiloton  
gerecyclede kunststoffen, waarvan  
750 kiloton uit mechanische recycling  
en 250 kiloton uit chemische recycling.  
Het Actieplan Toepassen Kunststof Recyclaat bevat de 
maatregelen die moeten worden genomen om deze 
doelstelling te halen. Op 6 september is het plan tijdens 
een digitale bijeenkomst aangeboden aan demissionair 
staatssecretaris Steven van Weyenberg van Infrastruc
tuur en Waterstaat. Van Weyenberg is voorstander van 
meer zekerheid voor de bedrijven die recyclaat in hun 
producten verwerken. Daarmee werken zij per slot van 
rekening ook mee aan de doelen uit het Klimaatakkoord 
van Parijs. Het mag niet blijven hangen op enthousi
asme, meent hij. “Het moet een economisch draaiend 
model zijn. En dat de partijen die geen recyclaat toepas
sen, daar ook de prijs voor betalen die het gebruik van 
grondstoffen voor onze samenleving en het klimaat met 
zich meebrengt.” www.nrk.nl
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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!

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

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

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

AaboFix
De basis in bevestiging.

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

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

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

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

Áltijd de juiste 
bevestigers.

AABOFIX
De basis in bevestiging.
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AAN TAFEL MET…
André de Keijzer,  

Patina Dakdenkers

DIAC DAKADVIES
Op pad met de inspecteur

SPECIAL
Onderhoud en renovatie

INTERNATIONALE DAKEN
Beijing Daxing International Airport IDEAAL BIJ TOEPASSING VAN 

ZONNEPANELEN

GEPATENTEERD

www.isobouw.nl/PowerTop

Dual density plat dak isolatie: 
Hoge isolatie waarden, 
intensief beloopbaar 
DE VOORDELEN:

•  Tijdens montage en onderhoud intensief 
beloopbaar.

•  Veilig belastbaar met installaties en zonnepanelen 
(incl. ballast).

•  Makkelijk schroefbaar.

•  30 mm sponning rondom:
 = geen verlies aan RC -waarde.
 =  2-laagse prestatie bij een 1-laagse 

verlegging.

•  1-laagse verlegging = hogere verwerkingssnelheid.

•  Uitstekende milieuscore (Breeam A+).

•  100% recyclebaar (circulair).

PowerTop®
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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


