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Het leven neemt deze maand weer enigszins zijn normale
vorm aan. Kinderen gaan weer naar school, de lokalen en
zalen van het middelbaar- en hoger onderwijs zijn gevuld
met studenten en kantoren raken weer bezet. Voorzichtig
durven ook de organisatoren van vakbeurzen het aan om
na dat frustrerende eindeloos annuleren en verplaatsen
hun evenement door te laten gaan. De Bouwbeurs wilde
het risico niet nemen, op dakengebied valt er binnenkort
veel te genieten.
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Zo nemen we in deze editie alvast een voorschot op de
Solar Solutions International die eind deze maand in
Expo Haarlemmermeer wordt gehouden. Niet met een
reeks bedrijfspresentaties van standhouders (daarvoor kan
iedereen naar de beurs), wel met een vooruitblik met de
organisator, die een kijkje geeft in de recente stroomver
snelling die de ‘solarmarkt’ doormaakt. Alleen al de consta
tering dat er sinds de vorige beurs (2018) tienduizend fte’s
aan nieuw personeel zijn bijgekomen in de sector en het
geïnstalleerd vermogen in die tijd is verdubbeld zegt al
voldoende: zonne-energie is booming.
Hoe die groei in zijn werk gaat is onder meer te lezen in
de artikelen over de ontwikkelaars van zonnesystemen.
Dit zijn de partijen die op grootschalige wijze de daken
(en ook weilanden en wateren) in Nederland ontginnen .
Hier zijn (inmiddels volgroeide) start-ups actief en coalities
van bestaande partijen uit de energiemarkt. Zij hebben
hun weg gevonden naar de vele bestaande daken die een
energiesysteem kunnen dragen en zitten bij de bouwen
van nieuwe grote gebouwen met platte daken al vroeg om
tafel om te zorgen dat dat distributiecentrum zonnepanelen
krijgt. Het gaat om enorme aantallen: 46.000 zonnepanelen

op tien nieuwe distributiecentra in het Rotterdamse haven
gebied, 35.000 panelen op een hal in Bunschoten.
Samen met hun partners (EPC-contractors, installateurs,
dakdekkers) zorgen deze ontwikkelaars voor de verduurza
ming van heel wat hectares dak. En ook dat het constructief
klopt, de daken langdurig waterdicht zijn en de verzekeraars
akkoord zijn. Er komen steeds nieuwe grote distributiecentra
bij, maar de ontwikkelaars richten zich inmiddels ook op de
‘kleinere’ daken (formaat bouwmarkt). Dat betekent meer
maals extra werk voor dakdekkers. Immers, niet zelden wordt
een dakrenovatie naar voren gehaald en gecombineerd
met de aanleg van zonnepanelen. Het is mede aan lokale
dakdekkers om dat samen met de ontwikkelaars van energiesystemen in kaart te brengen. Ik hoop wel dat er buiten deze
noodzakelijke uitbreiding van het PV-areaal nog voldoende
daken overblijven voor groen, waterberging en sociale func
ties. Gelukkig zijn die vooral gewenst in stedelijke omgeving.
Een ander evenement dat (ijs en weder dienende) doorgang
vindt, is onze eigen DAKEN & ZAKEN, op 11 november in
Gorinchem. Links en rechts valt er te beluisteren dat er in
de markt veel behoefte is aan direct contact. Weer eens
lekker bijpraten en oogcontact maken, zijnde niet via een
beeldscherm. Catering en parkeergelegenheid zijn geregeld,
genoeg onderwerpen om te bespreken en voldoende mooie
producten en projecten om te tonen. En we zullen er het
Dak van het Jaar Roofs en steilDAK bekend maken, nog van
het jaar 2020. Het lijkt allemaal zo lang geleden.
We gaan elkaar weer zien!
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Het Dak van het aar 2021

Casino Venlo

Duurzaamheid vergaand
doorgevoerd in de vorm
van een bloem
Het nieuwe casino is een visitekaartjes geworden voor Venlo, maar zo
dicht bij de Duitse grens is het evengoed een prachtig landmark voor heel
Nederland. En welke andere vorm kan een landmark voor Nederland
krijgen dan een bloem?

Een dak in vier niveaus met als bekroning het houten, kelkvormige dak. (Foto: Dakned)
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Een mooi schouwspel langs de snelweg. (Foto: Laurens Eggen)

MVSA Architects ontwierp een bijzonder duurzaam gebouw,
dat pal aan de A67 vooral ’s avonds de aandacht trekt.
Het gelaagde, organisch gevormde ontwerp kreeg een
interactieve led-gevel waar duizenden schotels voor
gemonteerd zijn. Zo kan de bloem voortdurend van kleur
veranderen en de aandacht trekken van passanten.
Wat dit casino nog meer bijzonder maakt, is dat het hele
gebouw als een bloem is opgezet, waarbij ook het omrin
gende landschap integraal is mee ontworpen. Dat begint
met een spectaculaire stengel die midden in de grote
speelzaal staat; daar spreidt deze drager zich naar boven
uit en draagt deze gelamineerde houten constructie het
hoogste dak (bloemblad). Alle daken hebben afgeronde
punten die relaties leggen met het omringende landschap.
Daarin worden binnenkort ook de lantaarns geplaatst,
die als bloemetjes in de parkeervelden staan.
Niet alleen is de vormgeving in esthetische zin helemaal
doordacht, er is tevens een vergaande duurzaamheids
gedachte in uitgewerkt die – zoals architect Wouter Thijssen
het stelt – meer is dan een verzameling duurzaamheids
oplossingen. Het is een totaalconcept geworden waarin de
hoge cradle2cradle-ambities van de stad Venlo (Google
maar eens op stadskantoor Venlo) zijn versmolten met de
identiteit en duurzaamheidswensen van Holland Casino.
Zo vangen de daken (de bovenste met zijn kelkvorm)
regenwater op dat wordt opgeslagen en gebruikt voor het
grijswatercircuit en om het gebouw mede te koelen. Op het
bovenste dak worden as we speak 422 modules PV-folie aan
gebracht met in totaal 19,8 kilowattpiek: energieopwekking
die vanaf de straat niet zichtbaar is en ook geen hinderlijke
reflecties geeft. De bloemvormige lantaarnpalen zullen straks
ook zonne- windenergie opwekken, terwijl de wind ook wordt
gebruikt voor ventilatie en koeling van het casino.

Constructie van het houten dak met centraal de (ingepakte)
houten bloemsteel. (Foto: Jos Göritzer)

Daarnaast zorgen een grotendeels demontabel skelet van
hout, de houtwolisolatie en de Slimline vloeren voor een
duurzame gebouwconstructie en slimme installaties voor
een laag energieverbruik. Zo zijn alle aspecten van zowel het
gebouw als de omgeving geïntegreerd tot één organisch en
duurzaam geheel. En dan hebben we het nog niet gehad
over de belevenis die het Casino Venlo biedt; die wordt
buiten ingeleid door de gevels en bloemvormen en zet zich
versterkt door in het spectaculaire, door MVSA in samen
werking met Gensler ontworpen interieur.

TECHNIEK
Dakopbouw
Bij het Casino Venlo zijn drie verschillende dakconstructies
te onderscheiden. Op niveau +1 bevinden zich aan weers
zijden twee kleinere terrassen met een staalplaatbetonvloer,
op niveaus +1 en +2 betreft het staaldaken. Het hoogste
kelkvormige dak is een houtconstructie die op de ‘bloem’ is
aangelegd met balken en platen. Een bijzonder onderdeel is
de steel van de houten ‘bloem’. Deze 25 meter hoge drager
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Werken op een hellend vlak: montage van het dakpakket
met tules en schroeven. (Foto: Dakned)

stukken en zoveel mogelijk hele blokken die schuin naar
de afvoeren in het midden lopen. Op sommige delen is de
helling zo’n 35 graden, dus dat is ook best lastig werken.
De toplagen zijn op een vergelijkbare manier uitgewerkt.
Het EPS-pakket is met Guardian tules en schroeven – voor elke
ondergrond de juiste schroef – verankerd. Open vuur was niet
toegestaan, dus alle naden zijn met de föhn gedicht.
De twee buitenterrassen zijn voor mensen die een luchtje willen scheppen en rokers. Hier hebben we ruim 200 m2 Dreen®tegels op verstelbare, afschot corrigerende pootjes geplaatst.”

Op deze foto wordt het tweede staaldak voorzien van isolatie en bitumen en is Klander net begonnen aan het bovenste, houten dak. (Foto: Dakned)

van het bovenste dak is door Blumer-Lehmann geëngineerd
en opgebouwd met 300 samengestelde liggers. Aan de
voor en achterzijde zijn op de twee hoogste daken randen
van de constructie open gelaten waardoor een sierlijke luifel
is ontstaan.

Het dak is een belangrijk onderdeel van de integrale duurzaamheidsgedachte waarin zon, wind en water zoveel mogelijk worden ingezet.
(Illustratie: MVSA)
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Dakpakket
Bij alle daken is eenzelfde dakpakket aangebracht bestaande
uit een dampremmer (0,3 mm folie op de staaldaken, 3 mm
op hout en beton), EPS-isolatie (Isobouw) en twee lagen
bitumen (Ikopal 460P14). De isolatie is in twee lagen van
120 mm aangelegd in halfsteensverband. Ron Klander
(Klander Dakbedekkingen Limburg): “Voor het trechtervor
mige dak hebben we een legplan gemaakt om snijverlies
zoveel te beperken. Joost Willemsen van leverancier Dakned
heeft hierin geadviseerd en ook meegedacht in de uitvoe
ring. Zo zijn we gekomen tot een aantal vlakken met rechte

PV
Nadat in augustus al de omvormers zijn geplaatst, worden
in september op het bovenste dak 422 modules PV-folie
geïnstalleerd. Deze Powerfoil modules van 0,33 m x 3,00 m
gaan tezamen een vermogen leveren van 19,8 kilowattpiek
en worden direct op de bitumen toplaag verlijmd.
De matzwarte, beloopbare modules zijn mede gekozen
omdat ze een factor twintig minder reflecteren en vanaf de
omgeving niet zichtbaar zijn. Traditionele PV-panelen waren
hier geen optie. Croonwolter&dros verzorgt de installatie
van de HYet-modules.

ESTHETIEK
Daken zijn onmiskenbaar een belangrijk onderdeel van de
architectuur van Casino Venlo. Ze zijn de concrete verbeel
ding van de bloembladeren in de organische vormgeving
die ten grondslag ligt aan het ontwerp. De complexe houten
constructie van gelamineerde liggers geeft het bovenste dak
zijn mooie kelkvorm en speelt vooral een prominente rol in
het interieur. Al met al een iconisch gebouw dat grensstad
Venlo mooi op de kaart zet.

DUURZAAMHEID
Zoals boven al genoemd, is duurzaamheid tot een integraal
onderdeel van het ontwerp gemaakt. Zon, wind en water
worden goed benut en zijn naadloos opgenomen in de
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Uitnodigend gebouw (Foto: Laurens Eggens)

WIJ GEVEN ONZE
KENNIS & KUNDE
GRAAG DOOR
KENNISMAKEN OM KENNIS TE DELEN.

vormgeving van gebouw en omgeving. Het gebouw is in
hoge mate demontabel en gemaakt met veel hout en slimme
bouwsystemen en is in hoge mate energiezuinig. Wat betreft
de daken is ook tot in detail nagedacht over duurzame
oplossingen. Joost Willemsen (Dakned): “Er worden steeds
meer eisen gesteld aan duurzaamheid en hergebruik van
materialen en ook onze opdrachtgever, in dit geval de
Brinkgroep, stond op het gebruik van gerecyclede en recycle
bare materialen. Daarom hebben we gekozen voor EPSisolatie en Icopal Universal dakbanen. Die laatste bevatten
relatief veel gerecycled bitumen, hebben een lange levens
duur, worden door de fabrikant weer teruggenomen om
gerecycled te worden en voldoen aan de hoogste normen
van Duurzaam Bouwen. Klander werkt er dan ook graag mee.”

VEILIGHEID
Binnen onze groep hebben we meer dan 100 jaar ervaring in dit mooie vak en die kennis houden we niet
voor onszelf. Die kennis delen we graag met jou. Wij zijn jouw verlengstuk om projecten aan te pakken.
We weten wat erbij komt kijken om een klus te scoren en te ‘klaren’. We weten je te behoeden voor fouten
in een begroting of berekening. We hebben alles al eens meegemaakt en zorgen dat jij op alle vlakken
voorbereid bent. Wij weten wat de eindgebruiker wil en hoe jij daar op de juiste manier op kunt inspelen.
Benieuwd wat we voor elkaar kunnen betekenen? We horen graag van je.

Voor de veiligheid tijdens de aanleg van de daken zijn zoveel
mogelijk langs de dakranden tijdelijke hekken gemaakt van
hout en steigermateriaal. Waar dit niet mogelijk was, waren
de mensen aangelijnd meet een valgordel. Ron Klander:
“Een veiligheidspersoon van Laudy hield tijdens de werk
zaamheden alles in de gaten en onder controle. En er zijn
geen ongelukken gebeurd.”

ingebracht en tot één geheel gemaakt. Met Dakned hebben
we ook goed kunnen sparren over de afschotplannen,
de legplannen van de EPS-platen en de dakbanen en over
de logistiek. Het was een complex project, daarom had ik
zeker wekelijks contact met Joost, die niet alleen leverancier
was maar ook adviseur. ■

• OPDRACHTGEVER: HOLLAND CASINO
• ONTWERP: MVSA ARCHITECTS, AMSTERDAM
• ONTWERP INTERIEUR: GENSLER, LAS VEGAS EN MVSA, AMSTERDAM
• ONTWERP BUITENRUIMTE: MVSA, ARCADIS, R’ODOR
• ADVISEUR CONSTRUCTIES, INSTALLATIES, BOUWFYSICA:
ARCADIS, AMERSFOORT
• C2C EN DUURZAAMHEIDSCONCEPT: MVSA – ARCADIS
• DIRECTIEVOERDER: BRINK, ROTTERDAM
• HOOFDAANNEMER: LAUDY BOUW & ONTWIKKELING, SITTARD
• INSTALLATIES: CROONWOLTER&DROS, ROTTERDAM/AMERSFOORT
• DAKDEKKER: KLANDER DAKBEDEKKINGEN LIMBURG, SITTARD
• LEVERANCIERS DAKMATERIALEN: DAKNED, ’S-HERTOGENBOSCH
• HOUTEN BLOEM: BLUMER-LEHMANN, GOSSAU (CH)
• LEVERANCIER DREEN®-TEGELS: ZOONTJENS, TILBURG
• BEVESTIGINGSMATERIALEN: GUARDIAN BV, HELMOND
• DAKLUIK: GORTER BV, SCHAGEN
• LEVERANCIER PV-FOLIE: HYET SOLAR, ARNHEM

SAMENWERKING
Dakned • Rotterdam
Kiotoweg 407
3047 BG Rotterdam
010 2687014

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

info@dakned.nl
www.dakned.nl

Over de samenwerking heeft de dakdekker niks te klagen.
Klander: “Die was gewoon erg goed. Fijne sfeer, heldere
omgangsvormen met Laudy. De hoofdaannemer had de
daken in de werkvoorbereiding uitgewerkt en samen heb
ben we de ontwerpdetails en componenten van derden

•B
 VO: 9.500 M2
•D
 AKOPPERVLAK: 5.870 M2

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

DAKNED LEVERT KENNIS, KUNDE & KWALITEIT. DAKNED LEVERT. ALTIJD.
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Shortlist Roofs Dak van het Jaar 2020
Zoals bij zovele prijsvragen en uitreikingen heeft de coronacrisis ook bij de
verkiezing Dak van het Jaar 2020 voor zowel Roofs als steilDak de voortgang
en uitvoering enigszins ontregeld. Recentelijk hebben wij tijdens een lunch in
Restaurant Wilhelminapark (Utrecht) weer een veilige jurybijeenkomst kunnen
organiseren. Ter tafel zijn alle genomineerde projecten uit de Roofs jaargang
2020 besproken en beoordeeld. Daaruit is een shortlist samengesteld van
drie projecten die doorgaan naar de finaleronde. De uiteindelijke winnaar

• Dakbouw: Hoveniersbedrijf Koninklijke Ginkel Groep,
Veenendaal
• Leverancier retentiesysteem: Optigroen, Nijkerk
• Dakbedekking: Zaanstad Dakwerken BV, Wormerveer
• Adviseur Gemeente: Polderdak, Amsterdam
• Retentiedak: Polderdak, Amsterdam
Beschreven in Roofs januari 2020

DEPOT MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN
• Opdrachtgevers: Gemeente Rotterdam, Museum Boijmans
Van Beuningen, Stichting De Verre Bergen
• Architect: MVRDV, Rotterdam
• Landschapsarchitect: MTD Architecten, ‘s-Hertogenbosch
• Hoofdaannemer: Bam Bouw En Techniek, Bunnik
• Dakdekker: Mastum Daksystemen, Amsterdam
• Dakhovenier: Van Der Tol, De Meern

wordt bekend gemaakt tijdens de eerste editie van DAKEN & ZAKEN,
die op 11 november 2021 plaatsvindt in de Evenementenhal te Gorinchem.
De verkiezing van het Dak van het Jaar is niet alleen een
competitie om het ‘beste’ dak te vinden, het is ook een
manier om kwaliteit in de dakenbranche voor het voetlicht te brengen. Daken zijn meestal niet zichtbaar voor
het publiek, maar toch wordt veel energie gestoken in die
kwaliteit en (meer en meer) in de multifunctionaliteit van
platte daken, terwijl ook esthetiek een rol kan spelen.
Voor de categorie platte daken worden de projecten
beoordeeld op vijf categorieën. Het project dat in de
ogen van de jury over alle categorieën het hoogste
scoort, is Dak van het Jaar.
De beoordelingsgebieden zijn:
• Esthetische kwaliteit
• Gebruikte technieken
• Duurzaamheid
• Onderlinge samenwerking
• Veilig werken

De jury wordt samengesteld uit de redactieraad van vakblad
Roofs en eventueel aangevuld met experts van buiten de
redactieraad. Dit jaar bestond de jury uit de volgende perso
nen (van links naar rechts op de foto):
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• Ton Berlee, eigenaar ComfortHome;
• Paul van Roosmalen, Programmamanager Multifunctionele
daken Gemeente Rotterdam;
• Marco de Kok, Technical Manager Building Low & Bonar;
• Otto Kettlitz, directeur Nieman-Kettlitz Gevel- en Dakadvies;
• Albert-Jan Kerssen, Vestigingsmanager idverde Advies;
• Andre van den Engel, adjunct-directeur Vebidak,
(ontbreekt op de foto).
De shortlist voor Dak van het Jaar categorie platte daken
2020 bestaat uit de volgende drie projecten (in volgorde
van publicatie in Roofs):

• Dakbedekking: Carlisle Construction Materials BV, Kampen
• Bomen: Boomkwekerij Ebben, Cuijk
• Bewatering: Mastop Totaaltechniek, Boskoop

LORENTZ, LEIDEN
• Opdrachtgevers: Syntrus Achmea Real Estate & Finance
en Gemeente Leiden
• Ontwikkeling en uitvoering: Hurks en Van Wijnen
• Architect: Neutelings Riedijk Architects, Rotterdam
• Planuitwerking & BIM-Coördinatie: ABT, Velp
• Adviseurs: BDA, Gorinchem
• Constructeur: Van Rossum Raadgevende Ingenieurs,
Amsterdam

Beschreven in Roofs juni 2020

STATION TE ASSEN
• Opdrachtgevers: Gemeente Assen, ProRail, NS
• Architecten: Ontwerpbureau Powerhouse Company
en De Zwarte Hond, Rotterdam
• Hoofdaannemer: Hegeman Bouw & Infra, Amersfoort

• Hoofdconstructeur: Breed Integrated Design, Den Haag
• Constructeur houtconstructie: Miebach Ingenieurbüro,
Lohmar (D)
• Adviseur brandveiligheid: Munnik Brandadvies, Kolham
• Houtbouw: Heko Spanten, Ede
• Staalbouw: Broeze, Nijverdal
• Kunststof dak: Licotec Daklicht, Duiven
• Dakdekker: Rudde Dakbedekkingen, Nijverdal
• Sedumdak: Farwick Groenspecialisten, Enschede
• Drainage sedumdak: Zinco Benelux, Amsterdam
Beschreven in Roofs oktober 2020

MOTIVATIE JURY
Lorentz is een grootschalige ontwikkeling naast het
Centraal Station van Leiden. Deze eerste fase omvat twee
licht getinte torens op een roodbruine plint. Binnen een krap
budget is met behulp van ‘value engineering’ een hoge
kwaliteit bereikt en een hoge duurzaamheid (BREEAM NL
“very good”). Ondanks een te lange terugverdientijd en de
bescheiden budgetten is toch besloten om (naast zonnepa
nelen en een groendak op het plintgebouw) waterretentie
met Smart Flow Control toe te passen op het dak. Naast alle
andere duurzaamheidsmaatregelen maakt dit van Lorentz
een waardige toevoeging van wat in 2025 de Duurzaamste
Kilometer van Nederland moet worden.
Het Depot van Museum Boijmans van Beuningen is welhaast
onvermijdelijk finalist voor deze verkiezing. Het iconische
gebouw heeft de wereldpers gehaald (én het Eurovisie
Songfestival), en dat is niet alleen door de ronde spiegelende
gevel die stad en park reflecteren. Het dak is het essentiële
onderdeel van het ontwerp en is (van bovenaf gezien) een
voortzetting van het Museumpark. Op het deels publiekstoe
gankelijke dak staat een heus bos met 75 meerstammige
bomen in een strak dakontwerp. Dit vergde voor de realisatie
een intense samenwerking die met militaire precisie moest
worden uitgevoerd. Een kanttekening werd gezet of de
duurzaamheidsdoelstelling met een dak dat 1400 kg/m2
draagkracht heeft zijn doel niet voorbij schiet.
Station Assen heeft de eerste volledig houten kapconstructie
over spoor. De ingenieuze (demontabele) constructie die
over de sporen golft, wordt gewaardeerd om haar schoon
heid maar ook voor de knappe wijze waarop die in één keer
in de uiteindelijke vorm ‘zakte’. Daarbij werd grotendeels
gewerkt bij en over werkende sporen, en om daar constant
in veilige omstandigheden te werken, vergt veel van de
samenwerking tussen een groot aantal partijen. De bele
vingswaarde voor de gebruikers van het station werd ook
hogelijk gewaardeerd.
De winnaar van 2020 wordt bekend gemaakt tijdens de
eerste editie van DAKEN & ZAKEN op 11 november 2021.
In maart 2022 hopen wij weer op de gebruikelijke manier een
prijsuitreiking te kunnen organiseren in Hotel Zuiderduin in
Egmond aan Zee. Daar zullen de winnaars van Dak van het
Jaar 2021 bekend worden gemaakt en tevens de Dakenvrouw
en Dakenman van het Jaar 2021. ■
Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Een maatpak
voor het dakvlak.

iWINDOW2
HET FAVORIETE
PLATDAKRAAM ...

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

Standaard rolbreedtes tot ruim 6 meter direct uit
voorraad leverbaar op elke lengte.
Rolbreedtes van 7 tot 12 meter op bestelling leverbaar
op elke lengte.
Wij leveren uitsluitend Topkwaliteit Amerikaanse
EPDM (talkarme gladde EPDM).

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

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

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

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

Álles voor het dak.
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

www.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!

... 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

VEILIG EN GEZONDCHAPEAU
WERKEN

Wiens gedrag moet veranderen?
Het lijkt de laatste tijd in de mode om aan de slag te gaan met het veranderen

Sinds 1986 is Brouwers Zink groothandel
van maatwerk in zink, lood en koper.

van gedrag. De mens is de oorzaak van onveiligheid door zijn ondoordachte
handelen, althans dat is hierbij de aanname. Dit lijkt erg op de ‘brokkenmakers

In 2018 hebben wij een uitbreiding van

theorie’ die de eerste helft 20ste eeuw in zwang was. In de tijd van de grote

ons assortiment doorgevoerd waardoor de

industrialisatie werd het gedrag van werknemers gezien als de belangrijkste

naam Brouwers Zink & Dak is ont-

oorzaak van ongevallen. Ook dacht men dat sommige mensen ongevallen

staan. Hiermee zijn wij uw zinkpartner én

als een magneet aantrokken. Gelukkig is aangetoond dat deze

uw dakpartner geworden. Bij ons staan

gedachte een onderbouwing mist. In wetenschappelijke

service, deskundigheid en kwaliteit centraal.

kringen is men erachter dat het veranderen van gedrag

Wij leveren in heel Nederland en indien
nodig binnen 24 uur. Maar uiteraard bent u
ook van harte welkom in één van onze filialen

een moeilijke, langdurige kwestie is maar ook consequente
aanpak vergt.

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

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

s

in het land.

Een groot aantal methoden om veiligheid te bevorderen,
worden opgezet vanuit de logica en de onderbuik. Het eerste
waar ik altijd op let, is het resultaat van de methode en de
manier waarop dit is bepaald. Vaak bestaat het onderzoek
in feite uit een tevredenheidsonderzoek en niet uit duurzaam
gemeten verhoogde veiligheid. Mijn conclusie is dan dat
de methode onvoldoende is gebaseerd op onderzoek en
feitelijk resultaat.
De gedragsveranderingsmethoden zijn over het algemeen uitgedacht door en voor een groot bedrijf. De toepassing in een
bedrijf berust op een ‘copy paste’ actie en gaat dan mogelijk
gepaard met een minimale aanpassing. De verwachte successen blijven dan uit: het ongevalscijfer daalt niet, de veiligheid neemt niet toe. Er verandert niets. De belangrijkste
oorzaak is dat dat bedrijf een ander bedrijf is dan het bedrijf
waar de methode eerder is gebruikt. Ook zal blijken dat
het blijvend beïnvloeden van gedrag meer tijd en energie
vraagt dan bedacht. Er moet dan een vervolg komen of het
veranderingsproces wordt zonder resultaat gestopt.

Een van de eigenschappen van een bedrijf van
beperktere omvang is het verschil in zorg. Waar bij grote
bedrijven een afstand is tussen management onderling en
management en medewerkers is bij kleinere bedrijven die
afstand nihil. De zorg die in het Engels aangeduid wordt met
‘care’ is in het kleinere bedrijf vaak aanwezig. (Ik geloof dat
we daar geen goed Nederlands woord voor ‘care’ hebben.)
De werkgever in het kleine bedrijf komt vrijwel wekelijks op
de werkplek, praat met zijn mensen en kent ze persoonlijk.
Bij veel bedrijven komt men op vrijdagmiddag naar kantoor
om te praten over de afgelopen week en de komende week.
Naar mijn idee zijn deze vrijdagmiddaggesprekken en de
gesprekken op de bouwplaats veel waardevoller dan bijvoor
beeld de verplichte (schriftelijke) toolbox over zonnebrand
crème of de aanpak van gedrag. De leidinggevende, de
projectleider, de directeur, allemaal kunnen ze frequent op
de werkplek komen. Het management weet dat het niet
een kwestie van ‘geen tijd’ is maar van prioriteit. Een kwestie
van aandacht geven aan de mannen op de werkvloer.
Heel praktisch: bij de mannen langslopen en een praatje
maken, onderwijl waardering uitspreken voor de veiligheid
op de werkplek en motiverend vragen om dat ene dingetje
dat nog niet in orde is even in orde te maken.

t

er

Op zich is er niets op tegen om te werken aan gedrags
verandering. Verwacht echter geen snelle resultaten.
Zorg ook dat de acties om gedrag aan te pakken niet in de
plaats komen van het daadwerkelijk veiliger maken van de
werkplek. Helaas zie je dat vaak gebeuren. Je kunt immers
niet alles tegelijk en de middelen zijn eindig. Een ongeval op
een werkplek kan alleen gebeuren als die werkplek onveilig
is. Het veilig maken van de werkplek moet dus in mijn ogen
altijd prioriteit hebben en houden.

Ad

ri F

rij

Ongevallen voorkomen hangt vooral af van een veilige werkplek en elkaar daar voortdurend scherp op houden. Veiligheid
is gewoon doen, en dat geldt ook voor het management.

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

Kennisoverdracht moet breed
en toekomstbestendig zijn

zorgen voor een algemene ‘mindset change’, waarbij ook de
gebouweigenaar meer invloed zal gaan uitoefenen op de
keuze voor de dakbedekking. De keuze voor het type dak
bedekkingssysteem zal meer en meer bepalend worden,
zowel vanuit duurzaamheid, losmaakbaarheid als de mogelijkheden voor een multifunctioneel tweede maaiveld niveau.
Wij staan dus op de drempel van klimaatadaptie en ook de
keuze van bouwmaterialen zal daar een onderdeel van zijn.
De markt zal hybride worden, de waterafdichting duurzamer
en de werkomstandigheden optimaler en minder vanuit het
product gestuurd.

“Maak opleidingen en trainingen
interessanter door een bredere
aanpak; heb oog voor duurzaamheid
en multifunctionaliteit van het dak.”

DNA
Kennisoverdracht is voor de leden van de VESP een onderdeel
van ons DNA. Twee decennia geleden lag het procentuele
marktaandeel van EPDM op 6%, vijf jaar later op 10 % en in
2018 op 20% (onderzoekgegevens Dakenraad 1997-2019).
Deze stijgingen zijn enkel realiseerbaar door training en
scholing, een vast onderdeel in onze marktbenadering.
Menig dakdekker weet dan ook jaarlijks de weg naar één
van onze leden te vinden. Dat wij na al die jaren van kennisoverdracht nog steeds gevraagd worden voor leverancierstrainingen, is nog steeds een teken aan de wand. Het verwerken van EPDM afdichtingssystemen is geen raketwetenschap
en wordt door veel verwerkers dan ook als plezierig ervaren.
De stijging van het marktaandeel geeft ook aan dat minimaal elk vijfde dak in Nederland met EPDM wordt bekleed.
Zolang de vraag er is, zullen wij gerichte trainingen aanbieden.

EPDM-training bij Tectum.

We moeten opleiden voor de toekomst en niet voor morgen,
of zelfs gisteren.

INTERESSANT BEROEP
Dakdekkers worden bijgepraat in
de Carlisle Academy in Kampen.

De markt voor platte daken is aan veranderingen onderhevig. Wat nu nog
gewoon is zal over enkele jaren anders zijn. Maar voelen wij die noodzaak
bij het opleiden van onze toekomstige verwerkers, werkvoorbereiders
en projectmanagers? Zijn de huidige marktverhoudingen van gesloten
afdichtingsmaterialen bepalend voor de wijze van het opleiden?

Benno Nijenhuis, senior marketing manager Carlisle Construction Materials
Hoe zal het platte dak anno 2030 afgedicht worden?
Niet zo maar een gekozen jaartal. 2030 is namelijk het eerste
ijkmoment van de Rijksoverheid wat betreft haar doelstellingen voor CO2-reductie. In dat jaar moet ook de B+U een
CO2-reductie ten opzichte van 1990 laten zien van vijftig
procent. Een doelstelling waarvan nog steeds niet goed
helder is wat de impact op ons vakgebied zal zijn, maar niet
iets wat we kunnen negeren. Wat staat ons dus in de weg
om binnen het scholingsapparaat hier (nog) meer en
(nog) gerichter te sturen?
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MARKTAANDEEL
De laatste echte grote verandering in het gebruik van
gesloten dakbedekkingssystemen ligt al weer een decennium achter ons: de NEN 6050 ‘Ontwerpvoorwaarden voor
brandveilig werken aan daken’. In diezelfde periode is het
marktaandeel van ‘gesloten kunststof dakbedekkingssystemen’ gegroeid van 28% naar nu 50%. Maar de algemene
focus van scholing blijft vrij traditioneel.
Wat nu wel haast zeker is, dat de veranderingen zullen worden
gestuurd vanuit de opdrachtgever. Klimaatveranderingen

De vraag blijft dan wel boven de markt hangen hoe de toekomstige dakdekker via het MBO geschoold wordt? Een blik
op de website van ROC Nederland en bij de opleiding
‘Dakdekker Bitumen en Kunststof’ geeft meer duidelijkheid.
De toekomstige dakdekker wordt getriggerd met termen als
‘harde werker’ en ‘Je bent graag buiten’; daarnaast wordt de
opleidingsinhoud vrij eenzijdig gepresenteerd in de traditionele vorm van dakdekken. Dat moet toch anders kunnen.
Dakdekken is toch niet enkel een vak van het ‘harde werken’
met éénzijdige materialen. Sla voor de lol eens een architectenblad open. De meest mooie projecten worden in
Nederland gebouwd met veel aandacht voor multifunctionele dakoplossingen en tonen interessante combinaties met
andere vakgebieden als houtbouw en zink. Het vak van dakdekker is al lang niet meer traditioneel, het is een interessant
beroep waarin alle elementen van de bouw samenkomen.

OPLEIDEN VOOR DE TOEKOMST
Gelukkig heeft Tectum in Nieuwegein oog voor deze ontwik
kelingen en met name bij MBO niveau 3 wordt ingegaan op
de toepassing van allerlei verschillende dakmaterialen.
We moeten echter wel oppassen dat wij als marktpartijen
niet te veel invloed willen uitoefen op het scholingsprogramma. De laatste tien jaar is de inhoud van deze MBO
opleiding redelijk constant gebleven. Niet omdat de opleider
dit niet wil, maar wellicht omdat inspraak vanuit het werkveld
te traditioneel blijft. Dit terwijl juist veel bedrijven zich zijn
gaan specialiseren in kunststof dakbedekkingssystemen
en minder vaak kiezen voor de traditionele materialen.

INTENSIVEREN
Als VESP hebben wij in 2020 hier het initiatief genomen en
zijn een intensievere samenwerking aangegaan met Tectum.
Waar in het verleden de relatie nog via de producent verliep,
proberen wij dit nu te intensiveren vanuit de branche organisatie. Wij zien uiteraard vele mogelijkheden voor een breder
EPDM-programma. Onze ervaringen en bewegingen in de
markt onderstrepen dat. Naast deze goede relatie met
Tectum verzorgen de leden van de VESP ook EPDM trainingen
in hun eigen scholingsomgeving. Alle volgens de 8b scholingsverplichting van SF Bikudak, hetgeen de professionaliteit en
kwaliteit van de opleidingen onderstreept.
Maak opleidingen en trainingen interessanter door een
bredere aanpak; heb oog voor duurzaamheid en multifunctionaliteit van het dak. Laat een opleiding aansluiten bij
datgene wat een opdrachtgever wenst en niet op hoe een
huidig dakbedekkingsbedrijf is ingericht. Nieuwe generaties
willen vooruit, laat deze dan ook aansluiten bij de marktontwikkelingen. Neem dit niet weg door een éénzijdige
scholing. Zoek de combinatie met andere vakgebieden
zoals houtbouw, installatietechniek en zink. Zorg ervoor
dat de toename van geschoolde vakmensen niet stokt,
we hebben iedereen hard nodig.
De vraag is dus: Welke kennis gaan wij onze toekomstige
verwerkers de komende jaren voorschotelen? Blijven we
bij de traditionele inhoud of slaan we proactief een ander
pad in? Wij zijn aan zet! ■
Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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THEO TALKS

Unieke EPDM dakbanen
voor iedere toepassing op het platte dak

Het blijft vreemd
In deze rubriek geeft Theo Wiekeraad zijn mening over
de dakenbranche en aanverwante onderwerpen.

Het was een gewone doordeweekse dag eind juli,
ik reed rustig het dorp in langs onze enige echte bouw
plaats van dit moment. Het was er stil. In de bouwkeet
brandde licht en er liep één man over een steiger.
Voor de rest geen werkgeluiden, geen kraan die draaide
en geen muziek uit een radio. Niets te beleven, de bouw
ligt stil. Niet helemaal natuurlijk, in de supermarkt kwam
ik een groepje Oost-Europese bouwvakkers tegen.
Oké, ik moet mijn conclusie bijstellen: de bouw ligt zo
goed als stil, want de bouwvak was begonnen.
Op een andere plek aan de rand van het dorp was
de woningbouwvereniging een paar weken eerder
gestart met het energiezuinig maken van een complex
woningen. Geïsoleerde daken, buitengevel isolatie
met stucwerk, nieuwe kozijnen met dubbelglas, zonne
collectoren gaan het leefcomfort van de huurders
opkrikken. Maar nu even niet. De woningblokken ston
den in de steigers en in de netten. Ik zag de glasblokken
staan in de tuin of op het trottoir, terwijl de containers
elk zicht op de omgeving blokkeren. Maar geen bouw
vakker te bekennen.
Natuurlijk is het praktisch als iedereen in dezelfde
periode vrij is. De planning heeft drie grijze kolommen
tussen de balken mét werkzaamheden. Geen zorgen
over de personele bezetting, want die wordt drie weken
lang niet verlangd. Geen personeelslid aan het bureau
die zo nodig drie weken vrij wil en mogelijk jouw plan
ning in de war schopt. En ook geen gezeur met ploegen
combineren omdat dan de één en dan weer de ander
vakantie heeft. De bouwvak heeft echt wel voordelen.

Inmiddels is de vakantie weer voorbij. Iedereen is weer
verder gegaan daar waar die was gestopt, er is weer
activiteit op de steigers en de busjes rijden weer rond.
Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Het kan
natuurlijk aan mij liggen, maar in een 24/7 economie
die wij denken te hebben, blijft ik het vreemd vinden om
tijdens een prima werkbare periode drie weken lang
een lege bouwplaats te zien.

Theo Wiekeraad

Maar wat ideaal lijkt is dat niet altijd. Anders dan bij
fabriekssluitingen voor jaarlijks onderhoud hebben
wij geen voorraad waaruit geleverd kan worden.
Bijna drie weken kunnen er geen rekeningen de deur uit.
Met een beetje pech worden er ook drie weken (bijna)
geen facturen betaald omdat onze opdrachtgevers ook
met bouwvak zijn. De cashflow kan tot wel acht weken
last hebben van de bouwvak. En voor de mensen die
een huisje huren en wachten op onderhoud: gaat niet
in de bouwvak gebeuren.

Wilt u meer weten:
www.resitrix.nl
Roofs
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Roof Reno Plus

Kom werken bij
Aabo Trading!
Weet jij álles van het dak?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

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.

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

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.

Bekijk alle openstaande
vacatures op:

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!

www.aabo.nl/vacatures

Álles voor het dak.
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

www.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!

NA-ISOLATIE
VAN DAKBESCHOT
MET OVERSTEK
USYSTEM ROOF RENO PLUS IS HET IDEALE DAKELEMENT
VOOR JOUW RENOVATIEPROJECT.

 Slank en duurzaam isoleren met PIR-hardscshuim
 Regendichte afsluiting
 Na-isolatie zonder condensatiegevaar
 Symmetisch voor efficiëntere toepassing
 Licht in gewicht, makkelijk te verwerken
 Alles op maat, geen afval op de bouwplaats
 Leverbaar tot 8000mm lengte
 Leverbaar in Rc-waarden 3,5 tot 8,0

Extra robuust
uitgevoerde tengels
speciaal voor
overstekken tot
450mm.
KIJK VOOR ONS VOLLEDIGE ASSORTIMENT OP
WWW.UNILININSULATION.COM

Special Solar

PV-PANELEN OP DAKEN: XXL

Sunrock pakt de zaken groots aan

Prologis Oosterhout DC1. Geïnstalleerd vermogen: 2,5 MWp
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PV-PANELEN OP DAKEN: XXL

Het tempo zit er goed in. In het hele land worden kleine, grote en zeer grote
dakoppervlaktes voorzien van zonnepanelen. Maar er is nog veel te doen.
Een aantal bedrijven is in deze markt gestapt om het beschikbare daken
areaal voor zonne-energie te ontginnen. Het in Amsterdam gevestigde
Sunrock begon in 2012 en is inmiddels uitgegroeid tot de grootste ontwikke
laar van energieprojecten op daken, land en water. Roofs vroeg hoe zij te
werk gaan en hoe er wordt omgegaan met draagkracht, waterdichtheid
en verzekeren en welke rol er is weggelegd voor dakdekkersbedrijven.
Het gaat immers om enorme oppervlaktes die geschikt gemaakt moeten
worden voor zonnepanelen.

Prologis Venlo DC7. Geïnstalleerd vermogen: 3,9 MWp.

om extra marge op de draagkracht. Voor de Maasvlakte,
waar het goed kan spoken, is dat geen overbodige luxe.
Dat kost de ontwikkelaar een bescheiden extra investering,
maar het dak krijgt daarmee meerwaarde en het gebouw
een beter energielabel.”

Stephan Kleiwegt is nu drie jaar projectmana
ger voor Sunrock, in welke hoedanigheid hij
verantwoordelijk is voor de aanleg van
grootschalige energiesystemen op distributie
centra en ander commercieel vastgoed.
“Wij werken veel samen met ontwikkelaars
van dergelijk vastgoed, zoals DHG en Prologis.
Zo hebben we net een overeenkomst gesloten
met contractor Goldbeck Solar om voor ons
op Distripark Maasvlakte 46.000 zonnepanelen
te plaatsen op tien nieuwe distributiecentra
van DHG. DHG is één van de klanten waar we
vroeg in het ontwikkelproces mee aan tafel
zitten en het is nieuwbouw, daarom kunnen
we hier eenvoudiger toewerken naar een op
timale oplossing als het gaat om constructie,
dakpakket en energiesysteem.”

TECHNIEK

Prologis Eindhoven DC3. Geïnstalleerd vermogen: 3,22 MWp

Het gaat natuurlijk niet altijd van een leien
dakje. Kleiwegt: “De mensen binnen de bedrij
ven zijn altijd wel geïnteresseerd, maar bedrij
ven werken vaak toch anders en daarin verschillen bedrijven onderling
ook weer. Soms is er bij organisaties weerstand omdat ze de risico’s en
de baten niet goed kunnen inschatten. Een eerste ronde gaat meestal
wel goed, maar als je begint over de technische realisatie, de kosten,
aansprakelijkheid en opstal- en inboedelverzekeringen wordt het vaak
lastiger. Wij proberen daar wel een rol in te spelen en spreken bijvoor
beeld regelmatig verzekeraars die op zoek zijn naar wat wel en niet
acceptabel is. En als het over brand gaat komen altijd dezelfde paar
gevallen boven water die ze huiverig maken. Voor ons is het in elk geval
duidelijk dat we niet beginnen aan een dak met EPS-isolatie.”

VERVANGEN TOPLAAG
“In de praktijk vallen veel bestaande panden af omdat de constructie
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niet sterk genoeg is of omdat de resterende levensduur van
het dak te kort is”, merkt Kleiwegt op. “Een dakpakket vijf jaar
na de start vervangen en dus ons systeem er afhalen en
weer terugleggen maakt de exploitatie onrendabel. We pro
beren wel met de eigenaar te kijken of die bereid is de ver
vanging van een toplaag naar voren te halen. Het is een extra
investering, maar het kan financieel heel aardig uitkomen.”

EXTRA DRAAGKRACHT
Nieuwbouw is eenvoudiger. “Daarbij kijken we voor de betref
fende locatie en bouwhoogte welke marges in de constructie
moeten zitten en wat de beste dakopbouw is”, vervolgt
Kleiwegt. “We vragen dan al in de ontwikkelfase bijvoorbeeld

Met de techniek bemoeit Sunrock zich verder zijdelings.
Kleiwegt: “Wij zijn eigenlijk een intermediair met een sterk
accent op financiering waarbij we ook specialisten in huis
hebben die techniek gericht overweg kunnen met een aan
nemer, een constructeur en een PV-installateur en op alle
vlakken oplossingen kunnen aandragen. Die combinatie
financiering en techniek maakt ons succesvol: technische
tekeningen vertalen naar een business case. Ikzelf ben tech
nisch georiënteerd. Ik weet dat we zelden PV-systemen direct
op een dak monteren. Neem Nippon Express, een van de
grootste bestaande daken in het land. Dat dak is ontworpen
met voldoende draagkracht voor extra belasting en daar
komen 34.000 zonnepanelen op. Je snapt dat we daar niet
70.000 gaten in dat dak laten boren. Verder zijn typen veran
keringen waarmee valankerplaten worden gemonteerd niet
geschikt voor PV-systemen omdat die niet dagelijks belast
mogen worden. Ik heb ook een project waar we op 200 mm
PIR gaan installeren. Dan zie ik graag extra voetjes toegepast,
anders krijg je deuken, plasjes regenwater en mosvorming.”

GEEN GROEN
Groendaken worden (nog) niet meegenomen in de overwe
gingen van Sunrock. “Dat is met name vanwege het gewicht.
Een nat groenpakket betekent al snel 80 kg extra en dat
betekent extra kosten. Onze business case met SDE werkt met
een garantieprijs voor de stroom die hoger is dan de groot
handelsprijs, maar een stuk lager dan de consumentenprijs.
Dus die extra kosten haal je er niet uit.”

MIDDELGROTE PROJECTEN BUNDELEN
De echt grote daken van onder meer de logistieke centra
staan goed op de radar van Sunrock. De volgende stap
is de dakgrootte tussen 1.000 m2 en 10.000 m2. Kleiwegt:
“We hebben nu 120 megawattpiek geïnstalleerd. Dat zijn
ruwweg 300,000 panelen. In vijf tot zeven jaar tijd willen we
dat vertienvoudigen. Om dat te bereiken gaan we de focus,
die nu nog op grote daken ligt, verbreden naar het buiten
land en naar de middelgrote daken. Denk aan bouwmark
ten en productielocaties maar ook ziekenhuizen. Daarbij is
het aantal te plaatsen omvormers belangrijk; dit zijn kostbare
onderdelen en die wil je zo slim en gestandaardiseerd mo
gelijk inzetten. Ook met het installeren kijken we naar slimme
oplossingen. Als je op een systeem voor deze categorie daken
tienduizend euro kan besparen door het slim organiseren
van gezamenlijke projecten op bedrijventerreinen of met de
inzet van kranen en ander materieel, wordt het steeds interes
santer voor alle partijen. Dus we gaan hier de projectmatige
aanpak loslaten en meer lokaal, regionaal of per bedrijven
terrein aanbesteden.”

DAKDEKKERS
“Waar we ook winst kunnen boeken is in een samenwerking
met partners als EPC-adviseurs, installateurs en dakdekkers.
Zo kunnen dakdekkers met een sterk regionaal netwerk aardig
inschatten waar binnen twee jaar grotere daken vernieuwd
moeten worden; als je dat naar voren haalt, kun je in één keer
daar de PV meenemen en weer flink besparen op bijvoor
beeld kosten voor kranen. Je maakt met dit soort dingen pro
jecten van deze schaal mogelijk: clusteren, gebouwen vooral
dicht bij elkaar en één goed product aanbieden compleet
met laadpalen. We zijn al ver in de voorbereiding en hebben
voor de volgende SDE-ronde al een lijst klanten klaar staan.” ■
Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Omdat verduurzamen áltijd kan.

Infraroodverwarming

Warmtepompen

LED verlichting

Zonnepanelen

Klimaatneutraal, duurzaam
en gasloos wonen en werken.
Dat duurzaam, gasloos en energieneutraal bouwen de toekomst heeft is
allang geen nieuws meer. Dit geeft niet alleen een gezonder leefklimaat
voor bewoners en gebruikers, maar is ook een noodzakelijke stap om ons
milieu te ontzien. AaboGreenTech, onderdeel van Aabo Trading, helpt
u graag om ook uw woning of gebouw door middel van een op maat
gemaakt pakket aan innovatieve technieken klaar te maken voor een
groene toekomst.
Eigen energie en warmte opwekken of zelfs compleet overstappen naar
een gasloze woning of gebouw is niet alleen een slimme en verantwoorde
investering voor uzelf, maar zeker ook voor het mileu. En wij helpen u graag
om dit te verwezenlijken! Bent u ondernemer? Dan helpen wij u tevens
graag bij het naleven van de Wet Milieubeheer!

www.aabogreentech.nl

Bekijk ons assortiment
in de webshop!

Lange Linden 32
5433 NC Katwijk

T 088-9965680
F 024-6782495

info@aabogreentech.nl
www.aabogreentech.nl

SPECIAL SOLAR

BENG leidt tot creatieve oplossing

Extra ruimte voor PV op
daken Terraced Tower

BALLASTVRIJ
Een derde montagewijze is toegepast voor de panelen die
op het lager gelegen betonnen dak liggen. Hierbij heeft
installatiebedrijf Energy@theOffice het systeem bevestigd met
speciale betonankers, niet alleen vanwege de mogelijke
windbelasting en opwaartse druk, maar ook vanwege het
ontbreken van een dakrand. Bij het ontwerp (gemaakt door
Technea, gespecialiseerd in het ontwerp en de levering van
duurzame installatietechnieken) is daarbij rekening gehouden.

Een blik op het dak van de
dakopbouw: nog meer ruimte

In Rotterdam, Den Haag, en in mindere mate in Amsterdam en Utrecht,

voor zonnepanelen.

verschijnt het ene na het andere hoogbouwproject. Daarin kunnen veel
vierkante meters en vooral veel woningen in gerealiseerd worden op een
relatief klein stuk grond. Tenzij de gevels worden volgehangen met PV-systemen
is op dergelijke bouwwerken relatief weinig plek voor zonne-energie. Dat maakt
het lastig om aan de (strenge) BENG-normen te voldoen. Daken van torens
zijn over het algemeen klein en die beperkte ruimte gaat vaak ook nog
‘verloren’ aan luchtbehandelingskasten of andere installaties.

Daar is echter wat op gevonden en het idee
is erg eenvoudig: bouw een constructie om
de installaties en je kunt tegen en op die
constructie heel wat PV-panelen kwijt.
Een mooi voorbeeld is de Terraced Tower
aan de Boompjes in Rotterdam. Op 113 meter
boven maaiveld is op het dak van deze
woontoren optimaal gebruik gemaakt van
de beschikbare middelen om met zonne
panelen een substantiële bijdrage te leveren
aan duurzame energie.

ANKERS
Om aan de BENG-normen te voldoen,
is over de technische installaties op het
hoogste dak een overkoepelende staal
constructie gebouwd die aan alle kanten is
Zonnepanelen op het dak en rondom de installaties.
voorzien van zonnepanelen. Op de zijkanten
zijn de panelen met een speciaal frame
met ankers aan de staalconstructie beves
tigd. Ditzelfde geldt voor de panelen op het pergoladak
De hele stalen opbouw is weer stevig vastgemaakt aan de
met roostervloer. Deze zitten met ankers vast aan de stalen
betonnen dakconstructie. Werken met ballast is in dit soort
H-balken. De hele constructie, het montagesysteem en de
situaties geen optie. Daarom is gekozen voor het FixNordiczonnepanelen zijn uiteraard doorgerekend op de zeer hoge
systeem, een ballastvrije totaaloplossing waar alle onder
windbelastingen die op dit soort hoogtes kunnen voorkomen.
delen op elkaar zijn afgestemd en berekend.
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Een verankerde staalconstructie en een montagesysteem waar alle onderdelen op elkaar zijn afgestemd en berekend.

Voordeel van directe bevestiging op de dakconstructie is dat
het gewicht van de PV-installatie én eventuele sneeuwlast
niet op de isolatie drukt en omdat de profielen niet op de
dakbedekking liggen kan regenwater makkelijk afvloeien.
Met het ballastvrije montagesysteem van FixNordic blijven de
oorspronkelijke gebruiksfuncties van het dak intact.

DAKMONTAGE
De bevestiging op de platte dakvloeren van Terraced Tower
geschiedde op conventionele wijze. De betonankers zijn,
door de isolatie, in het beton verankerd. Hierbij is een plug
overbodig. Hierna is er een consoleplaat op gedraaid. Dit is
een rvs rozet met daaraan al een geïntegreerde dakbedek
king naar keuze. De dakdekker hoeft de console dus alleen
netjes in te werken aan de bestaande dakbedekking;
daarna kon Energy@theOffice het montagesysteem verder
opbouwen. Uiteraard is alles door de constructeur door
gerekend en met het bouwteam verwerkt. Dit dakproject is
tot stand gekomen in een samenwerking tussen Technea,
fabrikant FixNordic, Energy@theOffice en aannemer Besix. ■
Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Terraced Tower aan de Boompjes.
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SPECIAL SOLAR

Samen verduurzamen
De verduurzamingsopgave waar Nederland voor staat wordt links en recht
al ter hand genomen. Niet alleen door ontwikkelaars als Sunrock, die zich in
eerste aanleg met name heeft toegelegd op de megagrote daken (zie eerder
in deze special). We zien ook nieuwe coalities ontstaan van bestaande partijen
die hun sporen hebben verdiend in de energiesector en die gezamenlijk het
dakenlandschap ontwikkelen voor de opwekking van zonne-energie. Die werken

De zonnecentrale met 18.500 panelen op het dak van Bloemenveiling

Op het dak van Voestalpine Bunschoten plaatste Groendus bijna

Plantion in Ede was één van de eerste grote dakprojecten in Nederland.

35.000 zonnepanelen. Dit is tot nu toe de grootste dakgebonden
zonnecentrale van Nederland.

weer nauw samen met uitvoerende partijen die zorgen dat alles goed en
veilig tot stand wordt gebracht, waaronder de dakdekkers die de bestaande
daken onderhouden en nieuwe dakbedekkingen aanleggen.

Groendus bestaat bij het uitkomen van dit blad maar net
een half jaar, groen achter de oren is deze coalitie van
zes bedrijven zeker niet. Met de financiële back-up van hoofdinvesteerder NPM Capital en de uitgebreide marktkennis
van investeringsfonds Meewind hebben Rooftop Energy,
Solaris Industria, Greenspread, CT-Energy, Het Meetbedrijf
en EnergieMeetBedrijf2020 hun krachten gebundeld.
Gerhard van de Lagemaat, directeur Groendus Projecten:
“Intussen hebben we al circa 300 zonnecentrales ontwikkeld
en in exploitatie met een gezamenlijk vermogen van circa
160 megawatt, waarvan 80 megawatt op daken.
We ontwikkelen deels voor eigen portefeuille en deels voor
zakelijke klanten, maar geven ook op een breed vlak adviezen
om klanten verder te verduurzamen. Het doorrekenen van de
technische en financiële haalbaarheid met verschillende
varianten, helpen met het inkooptraject en het begeleiden
van de realisatie is een belangrijk onderdeel van ons service
pakket. We hebben een meetbedrijf dat verbruiksgegevens
kan uitlezen en analyseren via ons platform Mijn Groendus
zodat we onze klanten gericht kunnen helpen met energie
besparen. Het klantenbestand is intussen zeer divers:
van gemeentes en zorginstellingen tot bedrijven, vastgoed
bedrijven en universiteiten.”

ENERGIEMARKTPLAATS
“De markt is aan het veranderen”, schetst Van de Lagemaat.
“In het bestaande energiesysteem past het aanbod van
elektriciteit zich aan aan de vraag. Is er meer vraag, dan gaat
de elektriciteitscentrale een tandje harder. Bij duurzame
energie varieert het aanbod met het weer: meer zon en
meer wind betekenen meer energie. Als de vraag niet mee
beweegt op deze groene golven, ontstaan overschotten en
tekorten, of wel een onbalans. Met batterijen, data, besparing
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Verzekeraars vragen daar steeds meer om, maar wij vinden
dit zelf ook erg belangrijk; we zijn immers 16 tot 25 jaar eige
naar van de installatie.”

70 MEGAWATT

en slimme technologie kun je dit in een energiemarktplaats
oplossen. Zo hebben we zonneparken direct gekoppeld aan
klanten als ’s Heerenloo, Arvato en Kiwa, zonder tussenkomst
van een energiepartij.”

Groendus werkt momenteel met acht vaste contractors,
drie voor projecten groter dan 1 MW en vijf voor de kleinere
projecten. Zonnestroom Nederland uit Leusden is zo’n uit
voerende (en adviserende) partij, die overigens ook actief
is voor Sunrock. Roel Lok, eigenaar van en adviseur bij
Zonnestroom Nederland: “We bouwen dit jaar naar verwach
ting 70 megawatt, bijna 165.000 panelen, bijna allemaal op
daken. Toen we in 2017 begonnen was het van: opdracht
betekent bouwen. Door schade en schande wijzer geworden
gaat het nu met veel meer verstand. Onder meer om richting
opdrachtverlener op drie onderwerpen de zaken zeker
te stellen: de dakconstructie, het type isolatie en het type
dakbedekking. De status hiervan kan flinke impact hebben.
Als bouwer hoeft het geen probleem te geven, een verzeke
raar kan zo een rode vlag hijsen. Hierin moet je de klant ook
ontzorgen. Je wilt teleurstellingen en onnodige kosten voor
komen. Verder gaan we niet aan het werk als de staat van
het dak onvoldoende is of bij onveilige situaties.”

EPC CONTRACTORS

NUL-OPNAME

Dat zijn de grote lijnen. Hoe werken jullie concreet?
Van de Lagemaat: “Wij sluiten overeenkomsten met dak- en
grondeigenaren en ontwikkelen en exploiteren projecten
met zonnecentrales. Bij nieuwbouw praten wij op voorhand
mee om de juiste uitgangspunten te realiseren en ook om
bijvoorbeeld verzekeringstechnisch het traject soepel te kun
nen doorlopen. Vervolgens maken wij een ontwerp vertaald
naar een prestatiebestek op basis van wat wij met de klant
hebben afgesproken waarin we alle (wettelijke) eisen en uit
gangspunten hebben opgenomen. Dit gaat dan naar een
van onze vaste EPC contractors [Engineering, Procurement
en Construction; red.] die de zonnecentrale volledig turn key
aanleggen. Na realisatie voeren we een opleverinspectie uit
en wordt een NEN 1010 Keuring en een Scope 1-inspectie
uitgevoerd door een onafhankelijke technisch adviseur.

Het begint bij een nul-opname. Lok: “De status van dak
constructie, isolatie en dakbedekking worden vastgelegd,
bekeken wordt wat daarop wel en niet kan en we stemmen
eventueel met de leverancier van de nieuwe dakbedekking
af wat er gebeurt met de garantie als er PV op komt.
Dit gaat doorgaans goed maar je wilt ook op dit vlak voor
de opdrachtgever en jezelf gedoe voorkomen. Het komt niet
zelden voor dat voor de aanleg van een energiesysteem de
eigenaar een dakrenovatie naar voren haalt. Het alternatief
is later een installatie demonteren en na een dakrenovatie
weer terugplaatsen. Dat maakt voor ons niet uit.”

Gerhard van de Lagemaat,

Roel Lok, eigenaar van en advi-

directeur Groendus Projecten

seur bij Zonnestroom Nederland

het dak te bespreken en bij de nulmeting”, vervolgt Lok.
“We werken bij bestaande daken het liefst samen met de
dakdekker die de oorspronkelijke bedekking heeft aange
bracht. En als die niet meer voorhanden is, met een lokale
of regionale partij. In principe bouwen wij altijd met een
geballasteerd systeem, dus tasten wij het dak niet aan.
Soms moet de dakdekker kabeldoorvoeren maken en repa
raties aanbrengen. Voor inspecties schakelen we bij de grote
projecten BDA of Dakadvies in. Bij de kleinere daken doen
we het samen met de opdrachtgever en of gebouweigenaar
en eventueel de dakdekker.”

VEILIG WERKEN
En hoe is het gesteld met veilig werken op hoogte?
Lok: “We hebben eigen veiligheidscoördinatoren in dienst
die allen VCA **-gecertificeerd zijn en ook als bedrijf vol
doen we aan alle geldende richtlijnen. Er worden regelmatig
toolboxmeetings gehouden en tevens onafhankelijke inspec
ties, aangekondigd en onaangekondigd. Op de werken
staan vrijwel zonder uitzondering collectieve veiligheidsvoor
zieningen in de vorm van tijdelijke hekken rondom het dak,
behalve uiteraard bij het plaatsen van die voorzieningen.
De vraag of er nog genoeg daken over zijn in Nederland om
vol te leggen met zonnepanelen, beantwoord Lok met een
lach: “Dan zijn we klaar! Maar ik heb laatst ruwweg berekend
hoeveel tijd we nog nodig hebben om alles vol te bouwen,
en voorlopig kunnen we wel vooruit. Ik spreek regelmatig met
grote ontwikkelaars en er staan nog veel uitbreidingen van
bedrijventerreinen en logistieke centra in de planning. En er
zijn nog veel meer daken waar nog geen PV-installatie op ligt.”

DAKDEKKER

Moet dat verplicht worden, zonnepanelen op bedrijfsdaken?
“Ik heb als ondernemer iets tegen ‘verplicht’. Het moet een
vrije keus zijn. Ik zie het als onze plicht om andere onder
nemers uit te leggen welke kansen het realiseren van een
zonnestroominstallatie biedt en dat zo doen dat het als iets
vanzelfsprekends wordt.” ■

Bij elk project is er intensieve samenwerking en overleg met
dakdekkersbedrijven. “Al in het begin om de garantie van

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Vakbeurs Solar Solutions International

“We tonen ongeveer
600 nieuwe producten op
de innovatieboulevard”

“Er is sinds de vorige beurs
ontzettend veel gebeurd”
Met meer dan 250 exposanten en circa 100 seminars is Solar Solutions
International de grootste vakbeurs voor zonne-energie in Noordwest-Europa.

Solar Solutions International vindt plaats in Expo Haarlemmermeer
in Vijfhuizen, samen met vakbeurs Duurzaam Verwarmd.

De beurs kon vanwege de coronamaatregelen vorig jaar niet doorgaan,
maar dit jaar wel: op 28, 29 en 30 september vindt de beurs plaats in Expo
Haarlemmermeer in Vijfhuizen. “Er is sinds de vorige beurs zo veel gebeurd
in de solarbranche, dit wordt een recordbeurs”, zegt Christian Sparborth,
marketing manager van Solar Solutions.

In september is het inmiddels tweeënhalf jaar geleden dat de laatste
Solar Solutions International plaatsvond. De jaarlijkse beurs stond in
2020 gepland in maart en moest op het laatste moment gecanceld
worden toen de coronapandemie begon. Daarna werd de beurs
herhaaldelijk verschoven, om telkens weer niet te mogen doorgaan.
Tot nu. “In de regelgeving is een onderscheid gemaakt tussen evene
menten, zoals festivals, en zakelijke beurzen”, vertelt Christian Sparborth.
“De laatste vallen nu onder de zogenoemde doorstroomlocaties,
zoals de Ikea en bouwmarkten. Daardoor weten we dat we deze
september wél gewoon door kunnen gaan.”

LEREN EN NETWERKEN

ONTWIKKELINGEN IN DE MARKT

PANELEN, DE OMVORMERS EN DE MONTAGESYSTEMEN
“Er is sinds de vorige beurs heel veel gebeurd”, vervolgt Sparborth
enthousiast. “De industrie heeft een nieuw punt bereikt. De drie pijlers
van solar zijn nog altijd de panelen, de omvormers en de montage
systemen. Op elk van die drie gebieden zie je nieuwe en betere producten verschijnen. Daarnaast is er nu differentiatie gekomen op

36

Roofs

NETCAPACITEIT
Het opwekken van zoveel zonne-energie kan leiden tot problemen in
de netcapaciteit. Sparborth: “Als er bijvoorbeeld een woonwijk wordt
opgeleverd met op elk dak zonnepanelen, is het stroomnet niet
berekend op zoveel extra opgewekte stroom. Je moet die stroom dus
ofwel kunnen opslaan – vandaar de ontwikkelingen bij batterijen
– of meteen gebruiken. Om zonne-energie meteen te kunnen gebruiken,
worden nieuwe producten ontwikkeld, zoals laadpalen voor elektrische
auto’s waarvan de energie uit pv-panelen komt. Een goede mogelijkheid is het verwarmen en koelen van panden door zonne-energie.
Tegelijk met de Solarbeurs is er Duurzaam Verwarmd, de vakbeurs voor
duurzame klimaattechnieken, zodat bezoekers zich tegelijkertijd kun
nen laten informeren over solarenergie en manieren om de zelfopge
wekte zonne-energie om te zetten in klimaatbeheersing. Daarbij gaat
het over warmtepompen, warmtenetten, airco en ventilatie.”

Nolanda Klunder

Na tweeënhalf jaar belooft het een ‘recordbeurs’ te worden,
verwacht Sparborth. “De sector is enorm gegroeid en de ontwikkelingen
in de solarbranche gaan ongelooflijk snel. Elk jaar wordt er vijftig procent
meer volume aan zonnepanelen geïnstalleerd. Tussen eind 2018 en
eind 2020 is de totale markt dus verdubbeld. Dat mag ook wel, want
Nederland loopt achter in Europa als het gaat om duurzame energie.
De solarmarkt is hierin het lichtpuntje. Als je kijkt naar de hoeveelheid
zonnestroom die gegenereerd wordt per inwoner, zit Nederland nu
aan de top van de Europese markt.”

grotere panelen op de markt zijn gekomen en systemen die op meer
verschillende plekken geïnstalleerd kunnen worden, zelfs drijvend op
het water. En als derde is er differentiatie bij de bijbehorende producten,
zoals laadpalen en batterijen. Je ziet dus dat de markt van solar zich
verbreedt en dat er voor elk wat wils is.”

Christian Sparborth,
marketing manager van Solar Solutions.

drie vlakken. Ten eerste esthetisch. Er zijn nu producten op de
markt die mooi geïntegreerd kunnen worden in daken en
gevels: de indak-pv-systemen en de gekleurde panelen die
vooral mooi zijn om op gevels aan te brengen. Er zijn panelen
die eruitzien als bijvoorbeeld steen of als een schilderij: er
kunnen nu gebouwen ontworpen worden met gevels die
door hun zonnepanelen blikvanger zijn. Hiermee kan een
nieuwe markt bereikt worden, namelijk de markt van partijen
die voorheen zonnepanelen ‘gewoon niet mooi’ vonden.
Ten tweede is er differentiatie ontstaan in die zin dat er

“Bij marktonderzoek leerden we dat 90 % van de bezoekers komt om
op de hoogte gebracht te worden van nieuwe producten”, aldus
Sparborth. “Innovatie krijgt dan ook veel aandacht op de beurs: we
tonen ongeveer 600 nieuwe producten op de innovatieboulevard bij
de ingang. De tweede reden om te komen is om kennis op te doen.
Daarvoor hebben we drie seminarpleinen waar in totaal honderd
gratis seminars zijn.”
In de sector is 10.000 fte aan nieuw personeel aangetreden sinds de
vorige Solar Solutions-beurs, vertelt Sparborth. “Al die mensen moeten
zich goed laten scholen en goed laten informeren. Daar helpt de
beurs bij.” Een groot thema bij zonnepanelen is natuurlijk veiligheid:
brandveiligheid en veiligheid bij montage en onderhoud. De beurs
besteedt daar uitgebreid aandacht aan met stands en seminars,
met daarbij aandacht voor Scope 12, de nieuwe inspectiemethode
(sinds 2020) voor zonnepaneleninstallaties. “Verzekeraars vereisen
Scope 12-certificering. Dat is een van de onderwerpen waar
verzekeraars op de beurs over komen vertellen.”

Ook voor de dakenbranche een zeer relevante beurs.

GROTER, SNELLER
Specifiek voor de dakenbranche zijn verschillende ont
wikkelingen van belang, benadrukt Sparborth. Voor de
hellende daken zijn dat onder andere de indak-pv-systemen
(waar op de beurs een themamiddag over zal zijn), bij de
platte daken spelen andere zaken: “Over de hele breedte
worden dingen efficiënter. Door nieuwe montagesystemen
kunnen pv-panelen sneller op het dak geplaatst worden.
Verder worden de panelen steeds groter. Dat heeft als
voordeel dat je meer energie wint met minder panelen,
maar de plaatsing vergt meer.” Een andere ontwikkeling
is dat de installateur in de praktijk vaak ook adviseur is,
wat veel up-to-date kennis vereist. Dakdekkers wordt vaak
gevraagd om hun klant te ontzorgen en niet alleen het dak
zelf, maar ook de opbouw van bijvoorbeeld pv-systemen
te verzorgen. Ook voor hen geldt dus: ze moeten op de
hoogte zijn én zichzelf op de hoogte houden. “Daarvoor is
deze beurs de uitgelezen gelegenheid”, zegt Sparborth.
“Een beurs brengt je helemaal op de hoogte van producten
en ontwikkelingen, en is daarnaast een netwerkgelegenheid
bij uitstek. Na anderhalf jaar met coronabeperkingen is
Solar Solutions International voor veel mensen een mooie
kans om nieuwe contacten op te doen.” ■
Lezers van Roofs worden uitgenodigd om de beurs gratis te
bezoeken. Gratis tickets kunnen besteld worden op de website
www.solarsolutions.nl, met vermelding van code ROOFS.
Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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BDA-cursussen zonne-energie
snijden door de branches heen
Om zonnepanelen correct en veilig op het dak te installeren, is veel

Het is een vrij nieuwe cursus. Voorheen zei men: de installa
teur plaatst de panelen op het dak maar voor het laatste
stuk moet er een elektrotechnicus bij komen. Men wil echter
steeds meer alle expertise in huis hebben. Voor het aan
sluiten in de meterkast moet je veel kennis hebben om het
correct (volgens NEN 1010) en veilig (volgens NEN 3140)
te doen. Je moet de meterkast beoordelen, aanpassen en
soms gedeeltelijk vervangen.”

Nolanda Klunder

NAGEBOUWDE DAKEN EN METERKASTEN

“Een ontzettend leuke kant aan mijn werk bij BDA is dat er
zulke grote verschillen zijn in cursisten. De doelgroep is echt
heel breed”, vertelt De Leeuw. “De cursisten lopen in leeftijd
uiteen van 18 tot 63 jaar. Er zijn mensen uit de dakenbranche
en mensen die juist vanuit de elektrotechnische hoek komen.
Er zijn werknemers en kleine ondernemers en zzp’ers. Er zijn
starters op de arbeidsmarkt maar ook mensen die vanuit de
horeca of de evenementenbranche komen en een carrière
switch willen maken. Het is een leuke mix.”

Bij BDA Opleidingen worden zeven cursussen aangeboden
op het gebied van zonne-energie. Gecombineerd vormen
ze een leerlijn die leiden tot certificering volgens de erken
ningsregeling van InstallQ. Het is ook mogelijk om een enkele
cursus te volgen als losse module. Docent Jaco de Leeuw:
“Niet iedereen wil alles doen. Er zijn mensen die besluiten
dat ze alleen het deel óp het dak willen doen, maar het
werk met snoertjes en draadjes ónder het dak graag aan
anderen overlaten.”

De cursussen duren één of drie dagen en worden regel
matig – veelal elke maand of elke twee maanden – aan
geboden. De Leeuw verzorgt de praktijktraining ‘Installeren
van zonnestroomsystemen tot in de meterkast’ en één van
de drie dagen van de cursus ‘Ontwerp zonnestroomsyste
men’, namelijk het deel over het installeren onder het dak.
De Leeuw: “’Installeren van zonnestroomsystemen tot in de
meterkast’ gaat over het plaatsen van de panelen op het
dak, het aanbrengen van de kabels naar de meterkast en
het aanpassen van de meterkast voor de zonne-energie.

Op de cursuslocatie zijn acht stukken dak nagebouwd en
aan de muur hangen acht meterkasten, zodat de cursisten
alle aspecten kunnen zien en oefenen. De Leeuw: “Er is één
aspect dat we niet kunnen laten zien en dat is hoe de kabels
van het dak door het huis heen naar de meterkast gaan.
Toch is dat ook een belangrijk onderdeel, dus we besteden
daar wel aandacht aan. Daarover moet je immers in gesprek
met de klant: hoe laat je de kabels lopen zodat het geheel
veilig én netjes is?”

kennis nodig. BDA Opleidingen biedt verschillende cursussen aan.
Docent Jaco de Leeuw: “Het bijzondere van werken in de solarbranche is dat het multidisciplinair is: op het dak én in de meterkast.”

Jaco de Leeuw: “We zoeken multidisciplinaire mensen, die op het dak willen staan
én in de meterkast hun weg weten te vinden.”

Bij de opleiding elektrotechniek dus? Ja, maar daar hebben
ze niets met daken. Zonne-energie snijdt door de branches
heen, dat is er zo mooi aan. BDA is er uniek in dat ze als
opleider voor de dak- en gevelbranche besloten hebben
het vak toch aan te bieden.”

HET WERK VERANDERT MEE

“Samen met de leveranciers
houden we de cursussen
van BDA actueel”
DOOR DE BRANCHES HEEN
Jaco de Leeuw geeft deze cursussen sinds ongeveer een
half jaar. “Ik heb zelf een elektrotechnische opleiding gedaan
en heb een tijd gewerkt in de automatisering, totdat ik
docent op een ROC werd. Uit interesse voor duurzaamheid
ben ik me gaan verdiepen in zonne-energie en begon ik
mijn eigen bedrijf Liontech Solar. Toen ik op het ROC een
cursus over zonne-energie wilde opzetten, zocht ik contact
met BDA. Paul Verkaik nodigde me uit om bij BDA te komen
lesgeven. Nu ben ik docent op het ROC, installateur van
zonnepanelen en docent bij BDA. Tijdens de zomervakantie
heb ik veel op het dak gewerkt. Nu de herfst aanbreekt,
ga ik weer meer lesgeven. Een prima combinatie dus.”

Training in de meterkast.
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Een van de mooie kanten aan zonne-energie is dat de
branche een mengeling is van diverse disciplines,
zegt De Leeuw. “Toen we op het ROC onderwijs over zonneenergie opzetten, was dat ook meteen een vraag: maar bij
welke opleiding hoort die cursus dan? Zonnepanelen liggen
meestal op het dak, dus, zeiden we, doen we het bij oplei
dingen op het gebied van bouw. Maar al die snoertjes en
draadjes dan, dat past niet bij dat vakgebied.

De ontwikkelingen in de solarbranche gaan razendsnel.
Hoe blijven de cursussen van BDA actueel? “Dat doen we
vooral in gesprek met de leveranciers. We luisteren goed naar
wat ze zeggen. Voor hen is het natuurlijk een mooie manier
om hun producten te laten zien en te promoten. Ik verwerk
ook mijn eigen ervaringen met mijn bedrijf in het onderwijs.
Een van de dingen die je in de praktijk merkt, is dat de
opbrengsten van zonnepanelen steeds hoger worden.
Vergeleken met tien jaar geleden brengt een paneel onge
veer 30% meer rendement op. Voorheen paste de hoeveelheid energie die de zonnepanelen op een woonhuis opleverden in één meterkast. Nu is de opbrengst soms zo groot dat
de meterkast ingrijpend aangepast moet worden. Door het
hogere rendement, maar ook doordat mensen meer zonne
panelen op hun dak laten leggen. Zeiden mensen vroeger:
leg er maar op wat ik gebruik, nu zeggen ze vaker: leg er
maar meer op, want in de toekomst ga ik misschien meer
nodig hebben. Steeds meer dingen kunnen elektrisch:
je huis verwarmen, autorijden. De vraag vanuit de klant
verandert en daarmee verandert je werk als installateur van
zonnepanelen mee. Daarover praten we ook in de cursus.”
Er is veel vraag naar de cursussen. “En terecht, want er is
veel werk in deze branche”, zegt De Leeuw. “Ik voorzie een
gouden toekomst voor de solarbranche. En het bijzondere
van deze branche is dat we multidisciplinaire mensen
zoeken, die op het dak willen staan én in de meterkast hun
weg weten te vinden.” ■
Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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ACTIONDAK
CURSUSKALENDER

SEPTEMBER – NOVEMBER 2021
September
02.09

Zonne-energie op huurwoningen

1 dag

06.09

Ontwerp van Zonnestroomsystemen

3 dagen

07.09

Kennisdag Blauwe Daken

1 dag

08.09

Dakcursus Platte Daken

7 dagen

16.09

Bouwkundige montage van zonne-energiesystemen

2 dagen

20.09

Installeren van zonnestroomsystemen + meterkast

3 dagen

21.09

Onderhoudsinspecteur Platte daken

4 dagen

23.09

Onderhoud en beheer van platte daken

2 dagen

23.09

Cursus Scope-12 inspecteur

4 dagen

07.10

PV-installaties aansluiten op de meterkast

1 dag

08.10

Inspecteren en testen PV-installaties

2 dagen

1.10

Bouwkundige montage van zonne-energiesystemen

2 dagen

14.10

Workshop Hemelwatersystemen

1 middag

18.10

Installeren van zonnestroomsystemen + meterkast

3 dagen

21.10

Veilig werken op hoogte

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

01.11

Ontwerp van Zonnestroomsystemen

3 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

Oktober

November

Bestel gewoon
onderweg!
Actiondak, de online groothandel in:

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.
BDA Dak- en Gevelopleidingen
Avelingen West 33

Postbus 818

T. 085 48 71 910

4200 AV Gorinchem

E. info@bdaopleidingen.nl

F. 0183 630 630

www.bdaopleidingen.eu

APP - SBS - EPDM - ONDERLAGEN - RESITRIX - KITTEN - PRIMERS - PARKERS - SCHROEVEN NAGELS - DRUKVERDEELPLAATJES - HEMELWATERAFVOEREN - ISOLATIE - DAKONTLUCHTINGEN
- DAKRANDAFWERKING - VEILIGHEID - GEREEDSCHAP - KLEDING

WWW.ACTIONDAK.NL
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ZONNIGE VOORUITZICHTEN

Esdec werkt aan kennisniveau installateurs
De solar markt groeit snel en dat vraagt ook om meer solar professionals.
Om deze nieuwe ‘solarteurs’ te begeleiden en het kwaliteitsniveau van
PV-installaties te verhogen, zet Esdec – producent van montagesystemen
voor zonnepanelen op daken – volledig in op trainingen en webinars.

sector zag wel een flinke groei: consumenten
spendeerden hun spaargeld of vakantiegeld aan
zonnepanelen.

KWALITATIEVE EN DUURZAME GROEI
Een interessante markt dus. Voor fabrikanten van
materialen, maar vooral ook voor solar installateurs.
Esdec staat voor een kwalitatieve en duurzame
groei van de solar sector en mede daarom traint

Mobile Solar Training Bus.

zij installateurs in het monteren van PV-systemen, op zowel
platte als schuine daken. Het is immers belangrijk om
ervaring op te doen en op de hoogte te zijn en te blijven
van de laatste normen en standaarden ten aanzien van
veiligheid en betrouwbaarheid. En dat trainen doet Esdec
op een aantal manieren.

TRAININGEN
In Esdec’s Innovation Center in Deventer kunnen installateurs
verschillende trainingen volgen. Zo kan er praktijkervaring
opgedaan worden door met de montagesystemen panelen
te installeren op een aantal demodaken, van staaldak tot
pannendak, van golfplaatdak tot platdak. Onder begeleiding
van een producttrainer leren installateurs alle ins en outs van
het installeren. In trainingen wordt ook meer diepgaande
uitleg gegeven over veiligheid, over het belang van goed
ballasteren en de stand van zaken met betrekking weten regelgeving. Partijen als Omega Energietechniek,
BDA Dakadvies en InstallQ haken daarbij regelmatig aan
om de installateur te infomeren over de laatste elektro
technische ontwikkelingen, certificering en aanvullende of
aanverwante opleidingen.

Esdec’s Innovation Center in Deventer.

Met iets meer dan 10GW opgesteld vermogen speelt zonneenergie in Nederland al een belangrijke rol in de transitie
naar een duurzame energievoorziening in Nederland.
Het veelzijdige karakter van zonne-energie maakt implementatie op zowel kleine als grote schaal mogelijk,
van consumententoepassingen tot gebouw-geïntegreerde
oplossingen, van drijvende PV-projecten tot grote centrale
zonneparken die een substantiële bijdrage leveren aan
de energievoorziening.
Nederland installeert de komende vijf jaar, in de periode
tot en met 2025, 16 tot 24 gigawattpiek zonnepanelen.
Dat voorspelt de Europese koepelorganisatie SolarPower
Europe in zijn jaarlijkse Global Market Outlook. COVID heeft
het afgelopen jaar wel impact gehad op de groei in de
commerciële en industriële sector, maar de residentiele
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ONLINE

Training montage hellend dak.

Door COVID is Esdec sinds vorig jaar ook uitgeweken naar
online trainingen en webinars. Deze zijn, net als de
praktijktrainingen in het Innovation Center, kosteloos te
volgen. Een mooi voorbeeld daarvan is het webinar over

Esdec’s online calculator, dat met enige regelmaat gegeven
wordt. Esdec’s producttrainers en accountmanagers
demonstreren hoe de calculator werkt en welke parameters
je moet invullen. Elke installateur kan gebruik maken van
deze online calculator waarmee makkelijk en eenvoudig
een projectplan ontworpen kan worden. Na invoering van de
juiste parameters (bijvoorbeeld gebouwhoogte, windzone,
dakmateriaal) kan de installateur een materiaallijst en
bouwplan downloaden.

DISTRIBUTIENETWERK
Esdec levert de montagesystemen niet rechtstreeks aan
installateurs maar via distributiepartners. Deze staan nog
dichter bij de installateur en daarom vindt Esdec de relatie
met de distributiepartner erg belangrijk. Met enige regelmaat
is Esdec bij hen te gast met de Mobile Solar Training Bus,
een mobiele trainingsfaciliteit. In die sessies worden zowel
de medewerkers van de distributiepartner getraind, als ook
installateurs. Met demonstratiematerialen wordt dan een
praktijktraining op locatie gegeven en is er alle gelegenheid
om Esdec’s producttrainer het hemd van het lijf te vragen.
Met dit soort initiatieven hoopt Esdec bij te dragen aan
een verhoogd kennisniveau bij de installateur. En dat komt
de kwalitatieve en duurzame groei van de solar sector zeker
ten goede. ■

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

DAKEN

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.

Deze beurs wordt mede ondersteund door:



Zonnefolie biedt bijna
onbegrensde mogelijkheden
Om voldoende zonne-energie op te wekken, moeten zoveel
mogelijk oppervlaktes geschikt worden gemaakt voor
deze vorm van energieopwekking. Panelen zijn
niet overal mogelijk, bijvoorbeeld omdat de constructie te zwaar is of het oppervlak niet vlak. Of de
opdrachtgever wil geen panelen in het zicht, zoals
we zagen bij het Casino Venlo (zie artikel Dak van het Jaar, elders in dit
nummer). Dan kunnen zonnefolies uitkomst bieden. Zo leverde HyET Solar
voor het casinodak de Powerfoil®, een folie van extreem lichtgewicht dat
door de zeer lage reflectiegraad ook geen spiegeling geeft.

“Dat was een eis van de opdrachtgever: onzichtbaar vanaf
de snelweg en niet reflecteren”, vertelt Max Middelman,
business development manager bij HyET Group. “En je voegt
vrijwel geen gewicht toe aan het dak en dat biedt voor
veel eigenaren van lichtgewicht daken toch mogelijkheden
om energie op te wekken. We zijn nu bijvoorbeeld bezig
groot dak van Albert Heijn te bekleden met deze slechts
600 gram per vierkante meter wegende folie.
Montageframes zijn niet nodig, de folie wordt eenvoudig
op de dakbedekking geplakt.”

Er zijn meer voordelen. Middelman:
“Het is beloopbaar, wat handig is bij
onderhoudswerkzaamheden, ze zijn
ongevoelig voor wind, je kunt een
rol snel neerleggen en met één
standaardplug aansluiten wat
installatiekosten bespaart en de
vormvrijheid is enorm. Je kunt de folie
ook direct integreren op panelen,
golfplaten of wat je maar wilt; zo hoef
je maar één keer naar boven. En als
een module defect is, plak je er
eenvoudig een nieuwe overheen;
ompluggen en klaar.”
Een bijzondere toepassing is die
van Powerfoil® op de gebogen daken
van dieseltanks die Vopak in het Botlek-gebied heeft staan.
Middelman: “Dat betreft kritische infrastructuur en ATEX
explosiegevaarlijke omgeving. Het was een uitdaging om
ook daar toepasbaar te worden, maar het is gelukt. Deze
modules zijn nu de enige ter wereld die hiervoor gecertifi
ceerd zijn.” HyET Solar is door de toenemende vraag bezig
met het opschalen van de productie en komt volgend jaar
met een module van 1.30 m breed en tot 30 m lang.
Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Vrijdag 18 maart 2022
Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee

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

MET ALL -UP GAAT
HET DAK ERAF ...
...EN ER WEER OP NATUURLIJK!

Verkoop
Verhuur
Lease
Onderhoud
Opleidingen

VEGETATIEDAK MET HET
UNILIN PDH-SYSTEEM
Een vegetatiedak bestaat uit een systeem van
baanvormige dakbedekking voor plat- of ﬂauw
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!

De oplossing
voor platte daken
Kijk voor ons volledige assortiment op www.unilininsulation.nl

Een unieke businesspartner

Da´s All-up

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.

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!

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

NIEUWSLIJN SPECIAL SOLAR

SUNBEAM NOVA EERSTE KLIMAATNEUTRALE MONTAGESYSTEEM

HET NIEUWE PVT-PANEEL MODEL 3

Sunbeam BV is als eerste Nederlandse bedrijf in de branche gecertifi
ceerd volgens het Climate Neutral Certification programma van Climate
Neutral Group (CNG). Sunbeam ontving na een zeer strenge audit het
certificaat ‘Climate Neutral Certified – Product’ voor zijn montagesysteem
Nova. Dat betekent dat de Nova-systemen vanaf nu volledig klimaat
neutraal zijn. Om dat te bereiken bracht Sunbeam de CO2-voetafdruk
van alle schakels in de productieketen in kaart: van grondstofwinning tot
demontage en hergebruik. Vervolgens heeft Sunbeam de eerste grote
stappen in reductie gezet en daarnaast ambitieuze doelen vastgelegd
voor vermindering van de uitstoot in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs.
De uitstoot die overblijft, wordt op passende wijze gecompenseerd.

Triple Solar brengt per 1 oktober het nieuwe PVT-paneel M3 op de markt.
Het paneel is 10% groter met maar liefst 15% meer opbrengst. Net als bij
PV-panelen verandert wereldwijd de maatvoering van de cellen naar de
grotere, zogenoemde half cut PV-cellen met meer vermogen. Dit betekent
dat het paneel groter wordt en ook de opbrengst. Een XL paneel meet
2.131 x 1.055 x 65 mm en heeft een vermogen van 450 wattpiek,
het L paneel is 1.791 x 1.055 x 65 mm en levert 375 wattpiek.
Triple Solar heeft voor dit M3-paneel ook een nieuwe montagerail ontwikkeld die tijd
bespaart bij het monteren. De montageklemmen zijn voorgemonteerd op de montagerail,
zo kunnen de klemmen ook niet meer kwijtraken. Tevens is het middenklemprofiel vervallen
en vervangen door een voorgemonteerde haak op de rail. Te zien 28 t/m 30 september op
de beurs Solar Solutions International.

MADE IN HOLLAND: HET DUURZAAMSTE PV-PANEEL VAN NEDERLAND

CNG toetst Sunbeam jaarlijks op de voortgang in het beha
len van de reductiedoelen. Compensatie mag intussen
alleen plaatsvinden via gecertificeerde projecten voor de
vrijwillige markt voor compensatie. Sunbeam wil uiterlijk 2040 – dus ver voor de klimaatdoelen van Parijs uit – zonder compensatie
volledig klimaatneutraal zijn (‘net zero’). www.sunbeam.solar, www.climateneutralgroup.com

RENOLIT DAK VERKLEINT ECOLOGISCHE VOETAFDRUK BALLY-SCHOENEN
Op het hoofdkantoor van de Zwitserse schoenenfabrikant Bally in Caslano is op een Renolit dakafdichting het
Renolit Alkorplan Solar systeem geïnstalleerd. Het renovatieproject werd uitgevoerd door Enerbuild Zwitserland
en betreft een oppervlakte van 3.225 m². Dit dakoppervlak werd eerst waterdicht gemaakt met 1,8 mm dik
Renolit Alkorplan F, een uv-bestendig PVC-P dakmembraan met een polyester versterking. De firma Romande
Energie zorgde vervolgens voor de installatie van de PV-installatie. Daarvoor werden 746 Solar profielen (444 kW)
op de dakbaan gelast, zo dicht mogelijk bij de lasnaden, die de dragende structuur vormden voor de zonne
panelen. De solarprofielen hebben
een ultralicht gewicht, zijn duurzaam,
bij de installatie is geen enkel risico op
het doorboren van de dakbedekking
en er is ook geen ballast nodig om
de zonnepanelen vast te zetten.
Een ideale oplossing voor elk kunststof dak waarop een zonnepanelen
systeem wordt aangebracht.
Renolit Alkorplan Solar beschikt over
een technische goedkeuring (DIBt)
en is getest bij windsnelheden tot
200 km/u. Zonnepanelen voorzien
nu in 85% van de totale elektriciteitsen verwarmingsbehoefte van de site
van Bally.
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Solarge is een Nederlandse start-up die binnen afzienbare tijd (voorjaar 2022) de productie hoopt op te starten van ‘het duur
zaamste zonnepaneel ter wereld’. Het paneel wordt gemaakt van drie innovatieve sterke en lichte kunststoffen en is de helft lichter
dan bestaande panelen van glas en aluminium. Daarmee wil het bedrijf een enorm areaal aan daken dat de bestaande paneel
gewichten niet kan dragen ‘ontginbaar’ maken. De Solarge PV modules zijn 100% recyclebaar, kunnen voor 40% van gerecycled
materiaal gemaakt worden, bij de productie komt (dus) minder CO2 vrij waardoor deze minder belastend zijn voor het milieu en de
installatietijd is door het lage gewicht en een eenvoudig click-in systeem veel korter.
Solarge heeft aluminium en glas volledig vervangen door vezelversterke thermoplas
tische polymeren. Daarnaast bevat de module vertind koper dat de zonnecellen elek
trisch met elkaar verbindt; de cellen zelf zijn gemaakt van silicium. Een groot voordeel
voor de gebouweigenaren: de dakconstructies hoeven minder sterk uitgevoerd en
dat bespaart weer aan materiaal en milieubelasting. Voor schuine daken komt er
de Solarge Solo, voor platte daken de Solarge Duo (beide 350 Wattpiek).
Het streven is op termijn duurzaam vervaardigde zonnecellen uit Noorwegen te
gebruiken. www.solarge.com

PRAKTIJKBOEK ENERGIECIJFERS- EN TABELLEN
Het Praktijkboek ‘Energiecijfers en –tabellen’ (versie 2021) is nu als boek
te verkrijgen. Het Praktijkboek bevat kengetallen over energiegebruik
en de energiebesparing van diverse maatregelen. De online versie, ect.isso.nl,
was al beschikbaar.
Het praktijkboek Energiecijfers en –tabellen is interessant voor adviseurs op het
gebied van energie, milieu, techniek en innovaties, voor installateurs en energie
bedrijven en bij beleidsmakers bij milieudiensten en gemeenten. De gegevens
helpen ook bij de keuze voor maatregelen die tot een duurzamere gebouwde
omgeving leiden. De onderwerpen in deze vernieuwde Energiecijfers en –
tabellen zijn hetzelfde als in de vorige editie (2007). In dit nieuwste werk
komen alle kengetallen aan bod: van ‘elektriciteitsprijzen’ tot ‘milieubelastingen’, van ‘warmte’ tot ‘hernieuwbare energie’ en alles ertussenin. Wel zijn er
wat feiten weggelaten en andere zijn juist toegevoegd. Zo is het thema duur
zame energieopwekking uitgebreid. Om die reden is de naam gewijzigd in
Energiecijfers en -tabellen.
Alle kengetallen uit Energiecijfers en –tabellen zijn ook online te raadplegen.
In deze online versie is het eenvoudig om de data te doorzoeken en te
gebruiken in rapporten. De online versie van Energiecijfers en -tabellen
is gratis beschikbaar via de website ect.isso.nl.
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advertorial

“Wij zijn al 20 jaar echte verbinders”
Guardian BV, toonaangevende internationale speler in dakbevestigings
materialen voor platte daken, bestaat twintig jaar in oktober 2021. Een mijlpaal.
En een goed moment om terug en vooral ook vooruit te blikken. Wat waren
de belangrijkste ontwikkelingen en kantelpunten de afgelopen jaren?
Waar staat Guardian voor? En waar wil het bedrijf naartoe? Lucas Borsboom,
Managing Director van Guardian, neemt je mee.

“Zelf ben ik tien jaar geleden gestart bij Guardian. Ik begon
als General Sales Manager en ben nu acht jaar eind
verantwoordelijk. Een geweldige functie. Waarom? Omdat
de markt waarin we actief zijn legio nieuwe uitdagingen
biedt. Er liggen groeimogelijkheden in bestaande en
nieuwe markten. Die wil ik graag verzilveren. En om dat te
kunnen, bouwen we tegelijkertijd verder aan de professio
nalisering van onze interne organisatie. Ik geniet oprecht
van het samenwerken met onze klanten, partners, leveran
ciers en collega’s. We ‘connecten’. Staan schouder aan
schouder. Dat maakt Guardian een prachtbedrijf.”
“Voor augstus 2018 opereerde ons bedrijf onder de
naam Afast. Veel dakdekkers en partners in Nederland
kennen die naam wel. Maar Guardian, de merknaam
van onze producten, was veel bekender in Europa.
Om verwarring te voorkomen en uniformiteit te creëren,
kozen we er drie jaar geleden bewust voor onze naam
te veranderen. De naam Guardian paste bij de nieuwe
koers die we gingen varen.

START EN PROFESSIONALISERINGSSLAGEN
“Afast werd in 2001 opgericht. De drie oprichters zagen
destijds het potentieel in de markt. Ze startten klein en
zochten en vonden een investeerder in 2003 - het Ierse
CRH die Afast voor 100 % overnam - om de snelle groei
van het bedrijf mede mogelijk te maken. Graag wilden ze
de productie van de materialen in eigen hand hebben.
Zelf stansen deden we al. En in 2007 was de eerste spuit
gietmachine een feit! Bevestigingsproducten konden nu
sneller en goedkoper op klantwens gemaakt worden
en tegelijkertijd konden we veel nieuwe oplossingen op
de markt introduceren. Ons productengamma werd
uitgebreider en onze productiecapaciteit groeide snel
van tienduizenden naar miljoenen kunststof producten.
Daarnaast kozen we bewust voor het uitgebreid laten
certificeren van onze productenlijn. Waardevol omdat het
kwaliteitsbewustzijn binnen Guardian nog verder groeide.
En omdat het vertrouwen van de markt in onze produc
ten hierdoor nog groter werd.

FORSE GROEI BINNEN SFS
“In 2010 verkocht CRH Guardian en in januari 2011 sloten we
ons aan bij het Zwitserse SFS Group: een familiebedrijf met
ambitie en een langetermijnvisie. Dat heeft ons geen wind
eieren gelegd. SFS bood ons alle ruimte. Maar wij creëerden
die vrijheid ook zelf door ons uitgebreide en gecertificeerde
productengamma en door uitmuntend te presteren. We
groeiden van 12 medewerkers en EUR 5 miljoen omzet in
2010 naar 55 medewerkers en EUR 20 miljoen omzet in 2020.
De marktomstandigheden zijn en waren gunstig en het
aantal platte daken en mogelijkheden in Europa nam fors
toe. Er zijn jaren bij dat we een groei kenden van 20% tot 25%.
Dat vroeg nogal wat van het bedrijf. Samen continu verbe
teren, slim innoveren en professionaliseren was geen optie
maar noodzaak. Daar hebben we veel van geleerd en daar
plukken we nu nog de vruchten van. Guardian produceert
nu deels in Nederland, bij SFS in Turkije en koopt deels in het
Verre Oosten in. We zijn optimaal ingericht om aan de hui
dige en toekomstige marktvragen tegemoet te komen.”
In 2015 is hier ook onze eigen SFS marktorganisatie toege
treden voor de Benelux markt, die gericht is op bevestigings
materialen en achterconstructie systemen voor de gevel.
De laatste jaren zijn extreem succesvol geweest voor nieuwe
SFS productlijnen zoals valbeveiliging, Nvelope en bevesti
gingsmaterialen voor dak- en gevel. Het marktpotentieel voor
deze segmenten is enorm voor de komende jaren.
		

ONDERSCHEIDENDE MARKTBENADERING
MET VAST PARTNERNETWERK
“Guardian heeft een sterke positie op de Benelux thuismarkt
en breidt deze gestaag uit. We zoeken daarnaast in ieder
land waar we kansen zien een of twee vaste, betrouwbare
partners. We beleveren bewust niet direct. Het vinden van
de juiste partner is niet altijd even makkelijk; er gaat een
grondig onderzoek aan vooraf en we financieren de eerste
jaren best veel voor. Een risico dat we nemen. Maar daarna
betaalt het zich wel uit. Je moet uiteindelijk samen durven
investeren. Samen innoveren. En samen eventuele problemen
oplossen. Voor ons heeft deze aanpak tot significant meer
omzet, groei en ook plezier geleid. We onderhouden hele
fijne banden met al onze partners. Ik benadruk daarbij dat,
naast onze kwaliteitsproducten, de services die wij verlenen
voor onze partners en hun klanten van grote waarde zijn.
Denk aan services op het gebied van windlastberekeningen,
systeem testen en aan advisering op praktisch gebied.
Maar ook aan marketing ondersteuning en salespromotie.
Hiermee bereiken en verbinden we de gehele gebouwschil.”

DUURZAME EN CIRCULAIRE ONTWIKKELINGEN
“Platte daken krijgen steeds vaker nieuwe functionaliteiten.
Denk aan zonnepanelen, waterbuffering en groendaken.
Of aan ontmoetingsplekken of zwembaden op het dak.
In Zwitserland is zelfs wettelijk vastgelegd dat alle nieuwe
platte daken groendaken moeten worden. Ieder land stelt
zijn eigen eisen als het om functionaliteiten van daken gaat.
En op basis daarvan stellen wij - samen met onze partners het best passende assortiment per land samen. We dragen
zo bij aan het mogelijk maken van vergroening en ver
duurzaming van het dak. We hebben verder, samen met

andere dakpartners, hard gewerkt aan ‘het circulaire dak’.
Alle producten die we bieden zorgen ervoor, dat de afzonderlijke
onderdelen in de dakopbouw demontabel en dus recyclebaar
zijn. We nemen ze terug als een gebouw ontmanteld moet worden
en hergebruiken ze.”

DE KRACHT VAN GUARDIAN
“Wij zijn blij onderdeel te zijn van SFS. De SFS Group is altijd
geïnteresseerd om te investeren in kansen. We profiteren van de
aanwezige ervaring en know-how van met name automaterise
ringstools. Hun automatiseringsprogramma SAP, Cube en het
vorig jaar geïmplementeerde nieuwe warehousemanagement
systeem gaven een boost aan LEAN en efficiënt werken.
Persoonlijk ben ik echter het meest trots op mijn collega’s.
Iedereen is loyaal, betrokken en wil zich continu verbeteren.
Daar geef ik ze graag alle ruimte voor. Medewerkers krijgen
vrijheid en verantwoordelijkheid bij Guardian. We hebben een
gezamenlijk doel maar iedere medewerker plaveit zijn eigen weg
daarnaartoe. We maken structureel inzichtelijk wat iemands toe
gevoegde waarde is, afgezet tegen het resultaat dat we boeken.
Want we doen het echt samen. Onze klanten waarderen onze
loyaliteit en ons denken in oplossingen. Ik heb ontzettend veel
zin in de uitdagingen die voor ons liggen. Laten we niet alleen
mechanisch verbinden, maar ook digitaal. Kom maar op!”
Guardian B.V.
Grasbeemd 14 • 5705 DG Helmond
info@guardian.nl • 0492 597400

ERIK STEEGMAN

Duurzaam aan het werk
Wat is duurzaamheid? Wikipedia geeft aan: “In ecologie is duurzaamheid
de eigenschap van biologische systemen om voor onbepaalde tijd divers
en productief te blijven.”

Langlevende bossen en drasland (Engels: wetland, laagland
dat permanent of tijdelijk verzadigd is door opkomend
water) zijn goede voorbeelden van duurzame biologische
systemen. Het is ook de betekenis van duurzaamheid die met
het Engels sustainability wordt bedoeld, waarbij een duurzaam
product bij zijn levensloop van productie tot en met verwer
king als afval niet nadelig is voor het grotere systeem; oftewel:
dit soort producties is lang vol te houden. Sustainability moet
verward worden met durability, waarmee wordt aangegeven
dat een duurzaam product lang mee gaat. Durable is
natuurlijk wel een onderdeel van sustainable.

Het Nederlandse woord Duurzaamheid is de algemene term
die vaak gebruikt wordt vanuit de definitie dat alle acties
erop gericht zijn de negatieve gevolgen van het handelen
van de mens op zijn omgeving te minimaliseren. Het woord
Duurzaam is weer het woord dat aangeeft: geproduceerd of
verkregen op een manier die het milieu en de natuur zo min
mogelijk belast. Deze laatste term wordt tegenwoordig steeds
vaker te pas en te onpas en in zeer brede zin gebruikt als toevoeging voor relatief milieuvriendelijk of grondstof besparend.
Om maar even het woordenboek er bij te pakken: het achtervoegsel ‘-zaam’ staat voor ‘geschikt om’, of ‘geneigd tot’.

Letterlijk staat duurzaam dus voor geschikt om te duren
oftewel ‘weinig vergankelijk’, ‘lang meegaand’ of ‘lang
aanhoudend’. Inmiddels is het woord Duurzaam behoorlijk
opgerekt en staat het voor het rekening houden met het
feit dat energiebronnen, voedsel, grondstoffen en dergelijke
niet oneindig voorhanden zijn.
Duurzaam ondernemen gaat – verrassing – om een duur
zame bedrijfsvoering. Naast het doel van bedrijfsrendement
(Profit) verwachten we tegenwoordig ook dat de sociale
kant (People) en de ecologische randvoorwaarden (Planet)
mee worden genomen in het bedrijfsbeleid.

Duurzaam ondernemen draagt uiteraard bij aan de repu
tatie van je bedrijf. Steeds meer klanten, ook binnen de
dakenbranche vragen om een duurzame bedrijfsvoering.
Het is een uitstekende manier om je van de concurrentie te
onderscheiden. Daardoor zie je vaker het duurzame dak,
het duurzame dakdekkersbedrijf, duurzame isolatie, duurzame
dakbedekking en zelfs een duurzaam adviesbureau.
Duurzaamheid wordt zo langzamerhand voor alles de basis
om de lat steeds hoger te leggen, terwijl het voorheen vaak
erbij werd gedaan om een goede indruk in de markt te
geven, het bekende greenwashing. Ook de dakenbranche
is in de overgangsfase beland om duurzaamheid en duur
zaam ondernemen over een breed front door te voeren en
een bijdrage te leveren aan een volledige circulaire econo
mie. In de rapportage van het Intergouvernementeel Panel
inzake klimaatverandering (IPCC) kreeg de mensheid ‘code
rood’ en worden snelle, ingrijpende acties bepleit. We moeten
op weg naar een CO2-neutrale, afvalloze en emissievrije maat
schappij. Bedrijven spelen daarin een doorslaggevende rol.
Alleen al vanuit certificering zoals bijvoorbeeld de ISO 14001
zullen jaarlijks nieuwe doelen worden gesteld. Steeds meer
worden de bedrijven afgerekend op wat ze bijdragen aan
vervuiling en uitstoot. En klanten en overheden willen steeds
vaker zien wat een bedrijf toevoegt aan de samenleving als
het gaat om zaken als milieu en sociale cohesie.
Wat betreft de dakenbranche zullen we ook meer snelheid
moeten gaan maken in onze omslag. Niet alleen durability
prediken, maar veel meer vanuit sustainability produceren en
ondernemen. Wij doen het vaak alleen met de toevoeging
van het woord duurzaam of duurzaam ondernemen, plakken
daar een type product of onderneming aan vast en hebben
dan weer een stukje marketing voor elkaar. Het is zaak de
gehele keten over de volledige levensloop, van ontwerp via
productie en uitvoering tot aan de beheersfase, te bekij
ken op de (nadelige) effecten voor milieu en samenleving
en waar nodig daar actie op te ondernemen. Met een
doordachte duurzame visie en strategie en met een echt
duurzaam product mag je het predicaat Duurzame Daken
vol trots op de voorgevel zetten.
Zo kunnen wij bijvoorbeeld met de recente overstromingen
in gedachte als branche al op korte termijn een bijdrage
leveren tegen het gevaar van de steeds heftiger wordende
hoosbuien. Leg daken niet alleen vol met zonnepanelen,
maar maak ook plaats voor sustainable draslanddaken. ■
Erik Steegman
DakXpertise

Kantoor Boersema installatie Adviseurs, Amersfoort: groendak in natuurlandschap.

Dit artikel kunt u lezen
op www.roofs.nl
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OPLOSSINGEN
VOOR PLATTE DAKEN

ANJO VENT-ALU 2000 SERIE UITGEBREID MET PP KAP

De Anjo Vent-Alu 2000 serie is ook leverbaar met een PP kap. Deze kap heeft een diameter van 250 mm en past
op de bestaande enkel- en dubbelwandige plakplaat 250 mm en op de nieuw ontworpen plakplaat 200 mm.
Eén kap voor de twee diameters!
Wij adviseren u graag: 0251 229 323

INNOVATIVE

PARTNER

anjo.nl

FIRESTONE RESISTA PIR ISOLATIE

Whatever the weather.

PLAT DAK

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

Nu ook met zwart granulaat afwerking.

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

Wordt verwacht wit mineraal afwerking.

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

Lascogum bitumen dakbaan met zekerheid van kwaliteit www.bitasco.nl

VERDEELD DOOR : WWW.MAWIPEX.NL

AAN TAFEL MET… GEERT-JAN VOGELS

“Als je naar de feiten kijkt, kun
je niet meer om EPDM heen”
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.

Nolanda Klunder
Geert-Jan Vogels werkt vijfentwintig jaar in de dakenbranche,
sinds hij in 1996 bij Mawipex/Van Doorn Dakspecialist begon.
Nu is hij directeur van Mawipex, bestuurder bij Tectum Group,
directeur van CPE Nederland en voorzitter van brancheorganisatie VESP. Hij vertelt: “Ik nam in 1998 samen met
Ward Schröder de aandelen Van Doorn Dakspecialist en
Mawipex over van Dirk Noordanus. Van Doorn Dakspecialist,
één van de oudste dakdekkersbedrijven van Nederland,
bestond toen 130 jaar. Ik was me ervan bewust dat ik een
grote verantwoordelijkheid aanging: zo’n mooi oud bedrijf,
daar moet ik goed voor zorgen. Ik was me er bovendien van
bewust dat ik verantwoordelijk was voor 120 werknemers en
hun gezinnen. Het was een grote stap, maar ik heb er geen
moment spijt van gehad.”

GROEI
Vogels vertelt: “Toen ik er begon, was Mawipex vooral een
leverancier van shingles uit Amerika. Om niet van één product
afhankelijk te zijn, begonnen we ons ook te richten op de
import van EPDM. Dat ging meteen heel goed. We ontwikkelden eigen systemen en vonden uiteindelijk een goede
partner in producent Firestone. We groeiden van 5000 m²
naar honderdduizenden m² EPDM per jaar.”
In 2012 werd Mawipex overgenomen door de Belgische
Tectum Group. Vogels bleef directeur van Mawipex en werd
binnen Tectum verantwoordelijk voor inkoop en logistiek
voor de hele groep. Hij werd tevens benoemd tot lid van de
Raad van Bestuur van Tectum Group. Voor de distributie van
dakmaterialen naar professionele dakdekkers in Nederland
werd in 2017 CPE Nederland opgericht als een samenwerkingsverband tussen Tectum Group en MSQ Groep.
Vogels werd samen met Huberto van der Schuit van MSQ
directeur van CPE Nederland. Vogels: “CPE Nederland heeft
nu tien vestigingen en heeft de ambitie door te groeien
naar een landelijk dekkend netwerk van veertien of vijftien
vestigingen. Ook Mawipex is al die jaren stormachtig blijven
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groeien. Ik ben ongelooflijk trots op hoe deze ontwikkelingen
zijn gegaan. Mawipex wordt nu geleid door twee directeuren:
Alfred Vermeulen en Leon van Zaltbommel. Beiden kwamen
binnen op een andere functie en zijn naar deze positie
doorgegroeid. Dat vind ik mooi om te zien. Binnen onze
organisaties denken wij overigens niet zo in hiërarchische
structuren, maar veel meer in teams.”

MULTIFUNCTIONEEL EN PREFAB
In België is het marktaandeel EPDM ongeveer 35 %, dat is in
Nederland rond 23 %. “Wij willen het marktaandeel vergroten
via opleidingen voor jonge dakdekkers bij Tectum en BDA
en via voorlichting over alle goede eigenschappen van het
materiaal”, zegt Vogels. “Wij geloven: als je naar de feiten
kijkt, dan kun je niet meer om EPDM heen.”
“Ik had gedacht dat EPDM veel sneller marktaandeel
zou winnen in de Nederlandse markt. Maar je ziet dat de
dakenbranche traditioneel ingericht is en dat veranderingen
langzaam gaan. De opkomst van multifunctionele daken
is voor ons belangrijk. EPDM is bij uitstek geschikt voor
multifunctionele daken, aangezien het materiaal alle goede
eigenschappen daarvoor heeft: grote membranen met
weinig naden, goede ponsweerstand, elastisch, brandvrij
aan te brengen en een zeer lange levensduur. Met Firestone
hebben we oplossingen ontwikkeld voor alles op het gebied
van multifunctionele daken: groendaken, waterretentiedaken,
parkeerdaken, solardaken.”
Een andere belangrijke ontwikkeling is de opkomst van de
prefab-markt. “Daar zetten we vol op in, want de prefabmarkt biedt grote kansen voor EPDM. Onze producten kun je
snel, zonder naden en zonder open vuur – dus inpandig –
verwerken. Voor het goed bedienen van deze markt heb je
heel veel kennis van je producten nodig. Je moet met elke
prefab-bouwer tot maatwerk komen en in overleg samen
kijken: wat is er nodig, hoe leveren we het aan zodat het
membraan snel verwerkt kan worden, hoe kunnen we het
logistiek met de juiste timing leveren zodat het precies in het

proces past? Bij prefab heeft elke bouwer zijn eigen pro
bleem. In overleg met de opdrachtgever en met gebruik van
onze kennis en ervaring komen we steeds tot een optimale
oplossing. Daarin staan we niet alleen, indien nodig werken
we nauw samen met Firestone. Deze markt zal zich in de
komende jaren stormachtig blijven ontwikkelen.”

INZET VOOR DE BRANCHE
“Als je eigenaar bent van een bedrijf met een bepaalde
omvang, heb je verantwoordelijkheden in de branche.
Daarom heb ik naast mijn baan altijd veel bestuurswerk
gedaan,” vertelt Vogels: in het verleden bij VEBIDAK,
Pensioenfonds BIKUDAK en Sociaal Fonds BIKUDAK, en nu
sinds 2019 bij VESP (Verenigde EPDM Systeem Producenten).
VESP is de Benelux-brancheorganisatie van producenten en
leveranciers van EPDM. Hoofddoel van VESP is het bewerkstelligen van een jaarlijkse groei van het marktaandeel van
EPDM. “Niet alleen vanwege de belangen van de leden,
maar vooral ook omdat EPDM voldoet aan de eisen van
deze tijd op het gebied van duurzaamheid, verwerkingsgemak en recycling. Neem bijvoorbeeld de levensduur van
EPDM. Hoe lang EPDM meegaat laten we nu opnieuw
onderzoeken door een onafhankelijk Duits onderzoeksinstituut SKZ, met een peer review door TNO. De uitkomsten
hiervan zullen we later dit jaar publiceren. Het stond al vast
dat EPDM vijftig, zestig jaar meegaat. Je kunt het daarna
recyclen, maar dat is nog nauwelijks aan de orde, omdat de
oudste EPDM-daken er pas een jaar of veertig liggen.
EPDM dat nog niet aan het eind van zijn levensduur is gekomen, kan je van het dak losmaken en opnieuw gebruiken.”

Voordat hij in de dakenbranche terechtkwam, studeerde Vogels
Technische Bedrijfskunde aan de TU Eindhoven en werkte hij
als logistiek manager bij productiebedrijven. “Ik wilde graag
ondernemer worden, maar liever door ergens te participeren
dan door zelf iets op te zetten. Die mogelijkheid deed zich voor
bij Van Doorn Dakspecialist en Mawipex. Ik was daarvoor nog
niet bekend met de dakenwereld. Ik vond het vanaf dag 1 een
prachtige branche. Ik ontdekte dat er ongelooflijk veel kennis
nodig is om een goed dak te maken. Ik heb heel veel respect
voor de dakdekker die dag in dag uit het dak opgaat om die
prachtige daken te maken. Ik ben heel blij dat ik in deze branche
ben terechtgekomen, het is een geweldige branche waarin
veel gebeurt en die in veel opzichten een voorbeeld is voor veel
andere branches!”

GEERT-JAN VOGELS IN ACHT VRAGEN
BURGERLIJKE STAAT? 36 JAAR GETROUWD MET ONJE.
KINDEREN? STEFFIE (29), ROMY (27) EN SANDER (25),
EN TWEE KLEINKINDEREN: ELLA (2 JAAR) EN SAM (10 WEKEN).
WAT DOE JE ALS JE NIET WERKT? GOLFEN, ZWEMMEN, FITNESS,
SKIËN, GEZELLIG THUIS ZIJN EN NAAR MUZIEK LUISTEREN.
FAVORIETE MUZIEK? EARTH, WIND & FIRE, COLDPLAY, QUEEN, STING,
DI-RECT EN ROLLING STONES.
FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING? IK GA GRAAG OP VAKANTIE
NAAR ITALIË, VANWEGE HET KLIMAAT EN HET LEKKERE ETEN, EN
NAAR OOSTENRIJK OM TE SKIËN.
FAVORIETE STAD? MAASTRICHT VIND IK HEEL ERG MOOI,
VANWEGE DE HISTORIE, DE FIJNE TERRASSEN, DE MOOIE WINKELS
EN DE VRIENDELIJKE MENSEN.
FAVORIETE GEBOUW OF ARCHITECT? HET EVOLUON IN
EINDHOVEN. MET ZIJN BIJZONDERE VORMGEVING WAS DAT
GEBOUW IN DE JAREN ’60 ZIJN TIJD VER VOORUIT.
WAAR BEN JE IN JE WERK HET MEEST TROTS OP? OP HOE
MAWIPEX ZICH HEEFT ONTWIKKELD, OP DE MENSEN DIE IN DAT
BEDRIJF ZIJN GEGROEID TOT LEIDINGGEVENDE POSITIES,
OP HOE CPE NEDERLAND ZICH IN KORTE TIJD HEEFT KUNNEN
ONTWIKKELEN TOT EEN ORGANISATIE MET TIEN VESTIGINGEN.
EN OP ALLE MENSEN DIE DAAR ELKE DAG KEIHARD VOOR WERKEN.

Dit artikel kunt u lezen
op www.roofs.nl
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Omdat ontspanning belangrijk is:
ROCKWOOL® geluidsisolatie.

“Denken en doen
“Denken en doen
onder één dak”
onder één dak”
Westknollendam 120-AA | 1525 PT Westknollendam | Postbus 214, 1520 AE Wormerveer | (075) 621 20 11 | info@boko.nl | www.boko.nl
Westknollendam 120-AA | 1525 PT Westknollendam | Postbus 214, 1520 AE Wormerveer | (075) 621 20 11 | info@boko.nl | www.boko.nl

De Specialist op het gebied van Dakveiligheid!
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.

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.
Ontdek alle voordelen op:

www.ks1kabelsysteem.nl

www.daksafe.nl

info@daksafe.nl

Tel: 0348 - 47 52 00

ROCKWOOL geluidsisolatie maakt het verschil.
Of het nu ziekenhuizen, (sport)scholen, kantoren of bedrijfshallen zijn,
de eisen aan de geluidsisolatie van platte daken zijn hoog. Zorg voor
hoogwaardige geluidsisolatie met steenwol platdakisolatie van ROCKWOOL!

rockwool.nl/geluidsisolatie-platdak

JURIDISCHE ZAKEN

Dak en data: van wie is
de verzamelde data?
Gebouwen worden slimmer en daar horen ook de daken bij. Steeds worden
naast dakbedekking ook slimme sensoren op het dak geïnstalleerd,
die data verzamelen (zoals vochtigheid, temperatuur en beweging).
Zo wordt inzicht verkregen in de actuele conditie van het dak en kan
een onderhoudscontract worden aangeboden, waarbij het onderhoud
(automatisch) wordt verricht als de conditie van het dak dat vereist.
De data is daarvoor cruciaal. In dit artikel staan we stil bij de vraag van
wie die verzamelde data eigenlijk is en geven we concrete tips hoe om
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te gaan met data bij het gebruik van slimme sensoren.

Valerie Lipman en Noreen Sturris
(Poelmann van den Broek Advocaten)

Slimme sensoren en de verzamelde data
Wanneer slimme sensoren samen met een onderhouds
contract als dienst worden aangeboden, zal de aanbieder,
als eigenaar van de slimme sensoren, over de data kunnen
beschikken en daarom menen eigenaar te zijn van de data.
De aanbieder zal willen bepalen of en zo ja, in hoeverre
de dakeigenaar gebruik mag maken van de verzamelde
data. De dakeigenaar zal daarentegen mogelijk ook menen
eigenaar te zijn van de data. Het gaat immers om data die
wordt verzameld op zijn dak, de data ziet op zijn gebruik
én de eigenaar betaalt voor gebruik. Wie heeft gelijk?
Het antwoord daarop is: geen van beide partijen.
Eigendom van data bestaat niet!
Eigendom van data bestaat namelijk niet! Voor eigendom
vereist de wet dat het gaat om iets “stoffelijks”, zoals een
dakpan of bouwsteiger. Beide zijn tastbaar en dus stoffelijk.
Dat is data niet: het is een ontastbare reeks digitale nullen
en enen. Dat de data bijvoorbeeld via een computer te
raadplegen is, maakt slechts de computer tastbaar en
niet de data. Het ontbreken van eigendom van data heeft
juridische consequenties. Zo is het in beginsel niet mogelijk
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een derde aan te spreken die de data zonder toestemming
gebruikt. Gebruikt een concurrent bijvoorbeeld zonder
toestemming de data, dan kan die data niet worden
teruggevorderd, zoals je een fiets kunt terugvorderen van
een fietsendief.
Hoe bescherm je data dan wel?
Gezien het ontbreken van goede wettelijke bescherming
voor data, is het van belang goede contractuele afspraken
te maken. Die afspraken kunnen simpelweg worden
opgenomen in het onderhoudscontact. In het contract
kun je namelijk wel afspreken wie de “eigenaar”, oftewel de
rechthebbende, van de data is. Het contractenrecht is zo
flexibel dat je daar als partijen zeer uiteenlopende en
specifieke afspraken over kunt maken. De volgende punten
zijn daarbij onder andere relevant:
• Specificeer de datastroom: wie genereert data,
op welke wijze en welke partijen zijn daarbij betrokken?
• Welke partijen hebben toegang tot welke data?
• Is geheimhouding van de data van belang?
• Welke partij is de contractueel rechthebbende
op de data?
• Welke partij verkrijgt een gebruiksrecht op de data,
voor welke duur en welke beperkingen worden daaraan
gesteld? Mag de data bijvoorbeeld gedeeld worden
met derden?

• Wanneer er sprake is van verwerking van persoonsgege
vens (bijvoorbeeld wanneer de persoonsgegevens van
de dakeigenaren worden verwerkt voor het onderhoud),
is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
van toepassing en moet onder meer bepaald worden
welke partij de verwerkingsverantwoordelijke is en is het
aan te raden een datalekkenprotocol op te zetten.
Om de afspraken kracht bij te zetten kan overeengekomen
worden dat door schending van de afspraken een contractuele boete wordt verschuldigd, naast het recht op schade
vergoeding.

No

re e

n

St

ur

ris

MAAK CONTRACTUELE AFSPRAKEN
Bij het aanbieden van een onderhoudscontract waarbij
met slimme sensoren wordt bepaald of onderhoud nodig is,

“Voor eigendom
vereist de wet dat het
gaat om iets “stoffelijks”,
dat is data niet”

is het cruciaal een duidelijk beleid te voeren rondom data.
Maak daarover in het onderhoudscontract dus contractuele
afspraken.
Wilt u als ondernemer meer weten over databeheer?
De advocaten van Poelmann van den Broek te Nijmegen
helpen u graag. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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DE FABRIKANT
VOOR HET
COMPLETE
PAKKET
MET LOGISTIEK
OP MAAT EN
ALTIJD
DICHTBIJ

Dakspecialisten op internet
Joru Begroeningstechniek BV
Dak & Gevelbegroening
met systeem
In & Outdoor
W W W. H U T T E R . N L

www.bitasco.nl

Bevestigingssystemen voor Dak en Gevel
Gereedschappen
PBM en Valbeveiliging
Onderhoud en Reiniging

www.sealeco.nl

www.oudemaas.nl

www.begroeningstechniek.nl

Valbeveiliging & PBM

AABOSAFE
DÉ DAKBEGROENER

Zorgeloos werken op hoogte.

PRODUCTNIEUWS
CHAPEAU

APP dakbanen
Icopal verbeterd

www.optigroen.nl

BMI Icopal heeft de APP dakbanen EshaGum 446 en 446 WS (wortelwerend)
vernieuwd. Met een nieuwe opbouw en een toegenomen dikte van 4,0 mm,
www.eurofast.nl

Experts in
dak- en gevelgroen
www.idverde.nl

DakConsult

zijn de dakbanen robuuster en beter bestand tegen vervuiling. Voor het sneller

www.ibsconsultants.nl/dakconsult

droogmaken tijdens de verwerking zijn beide varianten bovendien afgestrooid

AdviesBuro

Inspectie Dak

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

www.continu-isolatie.nl

www.eyecatchersafety.com

UW WEBSITE
OOK HIER?
Bel:072 5400335

www.cpe.nl

AABOFIX
De basis in bevestiging.

www.leister.shop

Vakgroothandel in dakmaterialen

www.leister.shop

www.aabofix.nl
WWW.DAKNED.NL

AABOTOOLS

Gereedschap voor professionals.

www.reflexy.org

www.euroaluminium.nl

www.aabotools.nl

toepassingen en dakconstructies in zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten.
Voor een groen- of retentiedak biedt EshaGum 446 WS een nog betere wortel

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

AABOZINK

met talk. EshaGum 446 is geschikt als toplaag voor alle denkbare afdichtings

Bevestigingssystemen voor Dak en Gevel
Gereedschappen
PBM en Valbeveiliging
Onderhoud en Reiniging

www.oudemaas.nl

www.vebidak.nl

werende, waterdichte basis.

EshaGum 446 was binnen het programma APP bitumen van
BMI Icopal al een toonaangevend product. De kenmerkende
dubbele inlage aan de bovenzijde van de baan zorgt voor
een zeer sterke dakbedekking met de hoogst mogelijke
dimensionele stabiliteit. De coating van APP beschermt
EshaGum effectief tegen de gevolgen van veroudering,
weersinvloeden en uv-straling. De verwachte levensduur
bedraagt dan ook dertig jaar. Op basis van onderzoek en
ervaringen van klanten heeft BMI Icopal deze dakbanen
nu nog verder verbeterd.

VERBETERINGEN
Een nieuwe opbouw maakt de dakbanen beter bestand
tegen vuil. Vogelpoep en andere vuildeeltjes krijgen minder
kans om zich aan het baanoppervlak te hechten. Dat zorgt
ervoor dat de dakbedekking langdurig mooi blijft én lang
durig goed functioneert.
Met een toegenomen dikte van 4,0 mm is de dakbaan nu
nog beter geschikt als basis voor elk type daktuin, dakterras
of retentiedak. De afstrooiing met talk biedt een groot
voordeel ten opzichte van zand of minislate doordat talk
minder vocht opneemt en bij de verwerking dus sneller is
droog te maken.

“Beter bestand tegen vervuiling,
robuuster en sneller droog”
fijn profiel, ‘grooves’ genaamd die afgedekt zijn met een
wegbrandfolie. Dit zorgt bij verhitting voor een snellere en
meer gelijkmatige vloei van het bitumen en daardoor voor
een optimale hechting aan de ondergrond. De dakbanen
zijn recyclebaar en KOMO gecertificeerd. Er geldt een 10 jaar
verzekerde productgarantie en er is een 10 jaar All-in project
garantie mogelijk voor nog meer zekerheid. ■

‘GROOVES’
De EshaGum 446 dakbanen zijn voorzien van ‘grooves’ technologie. De onderzijden van de dakbanen hebben een zeer

Dak- en installatietechniek

www.aabo.nl

Kwaliteit in dak-, lood- en zinkwerken
www.daktechniekholland.nl

0184 499 266

www.provatherm.nl

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

www.flowlight.nl
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plat dak
isolatie- en afschotspecialist
Toepassing van de juiste isolatie
vergroot de bruikbare ruimte in en
vooral op gebouwen. Elke toepassing
en specificaties vraagt een andere
oplossing. Natuurlijk bent u bij uw keuze
van materialen afhankelijk van wet- en
regelgeving, de bouwkundige situatie en
de functie van het gebouw, maar een
correct geïsoleerd plat dak biedt vele
(multifunctionele) pluspunten. Of het nu
gaat om een groen dak, extra leefruimte
of zonnepanelen, Unidek afschotisolatie
is de ideale oplossing voor uw plat dak.

www.unidekplatdak.nl

ALUMINIUM BALUSTERS VOOR VEILIGHEID OP HET DAK
Roval Aluminium
Zeker in binnenstedelijke gebieden worden in toenemende mate
functies toegevoegd aan het dak. Het gebruiksdak is in zwang. Om er
te verblijven bijvoorbeeld, vanwege ruimtegebrek op de begane grond.
Er komen bovendien steeds meer groendaken die voor verkoeling
zorgen en wateroverlast beperken. Om valgevaar te minimaliseren,
levert Roval Aluminium voor deze daken balustersystemen in diverse
uitvoeringen met een ronde, ovale, vierkante en rechthoekige handrail.
Voor de afwerking zijn er een rond en recht model. Roval levert de
balusters in vrijwel alle Ral-kleuren of geanodiseerd.

Laat je inspireren op www.roval.nl

Roval Aluminium is specialist in de ontwikkeling,
productie en levering van aluminium bouwproducten voor daken en gevels. Tot het
uitgekiende assortiment behoren onder meer
aluminium dakranden, lekdorpels, muurafdeksystemen, balusters, groendakproducten, dakranden doorvalbeveiliging en privacyschermen.
Daarnaast biedt Roval Aluminium maatwerk in
zetwerk. Mooi, functioneel en duurzaam.

VITALITEITSMANAGEMENT

‘Bespreekbaarheid’ voor een
duurzame en vitale toekomst
Vitale, fitte, gezonde en gemotiveerde mensen in
en om het bedrijf - en balans in het leven: dat zijn
de uitgangspunten van het vitaliteitsmanagement
programma ‘Vitaal met je VAK bezig zijn’.
Peter van Houtum (directeur Gebr. Janssen bv, Beugen)

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.

Er kan er maar 1 de beste zijn !

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

Dé inkooporganisatie voor
dakdekkersbedrijven
beste
Teken voor de
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prijsupdates
U bent in goed gezelschap:
Cazdak, Feenstra Dakbedekking, Finkenflügel Dakbedekkingen,
Zaanstad Dakwerken, Van Hoek Dakbedekkingen, Kwerreveld
Dakbedekkingen, Lukasse Dakbedekkingen, Martens Dakbedekkingen, Hendrikx Daksystemen, Rosmalen Groep, Olster Dakwerken, Schadenberg Dakwerken, Technodak Dakbedekking,
Van Venrooy Dakbedekking, Verbi-Dak, Verkoelen, Voormolen.

Wilt u meer weten over Coninko?

Databankweg 26 | 3821 AL Amersfoort | 036 - 5304490
info@coninko.nl | www.coninko.nl

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 bepreekbaarheid.
Vanaf 1945 tot in de jaren tachtig is asbest veelvuldig gebruikt in
gebouwen, woningen en installaties, vanwege bepaalde nuttige
eigenschappen: het is sterk, slijtvast, isolerend, brandwerend en
bovendien goedkoop. De risico’s van asbest voor de gezondheid
raakten vanaf het begin van de jaren 70 algemeen bekend en
erkend. Op grond daarvan is ook de wetgeving aangepast.
Het aantal toepassingen van asbest in Nederland is in de jaren 70
dan ook drastisch afgenomen. Echter de dakdekkers van
Gebr. Janssen komen asbest nog vele decennia tegen in de bouw.
Asbest is een probleem, de wildste verhalen deden de ronde.
Middels het geven van een cursus asbestherkenning aan al onze
dakdekkers hebben we eind jaren tachtig het probleem asbest
bespreekbaar gemaakt. Hierdoor werd het mogelijk om op een
verantwoorde wijze met asbest om te gaan.

een belangrijk aandachtspunt voor veel organisaties.
Want elkaar aanspreken op zaken blijkt voor veel werknemers
en leidinggevenden een uitdaging. Beide partijen moeten:
• het belang inzien van het evalueren/bespreekbaar
maken van gedrag;
• kunnen benoemen hoe gedrag bespreekbaar kan
worden gemaakt/te evalueren;
• respectvol feedback geven en ontvangen;
• op een effectieve, coachende manier een boodschap
aan collega’s overbrengen met behulp van doorvragen,
bijsturen. Niet: regie overnemen, beschuldigen
• bepalen op welk moment de discussie gewenst is
(direct, na afloop)
• grenzen met betrekking tot veiligheid bij zichzelf herkennen
en aangeven
Bespreekbaar maken kan zowel individueel (bijvoorbeeld
functioneringsgesprek, bedrijfsarts, algemeen gesprek)
als collectief (bijvoorbeeld jaarvergadering, medezeggenschapsraad, toolboxmeeting).
Door onderwerpen, hoe moeilijk ze ook zijn, niet uit de weg
te gaan is er bij Gebr. Janssen een cultuur ontstaan waar
bespreekbaarheid mogelijk is. Dit blijkt bijvoorbeeld in het
gemak waarbij mensen bij de directie binnenlopen om een
zegje te doen.
Bespreekbaarheid is één van de vele stapjes. En bedenk:
vele kleine stapjes zijn één grote stap op weg naar een
mooie duurzame vitale toekomst.

Bespreekbaarheid ofwel bespreekbaar maken is iets op een aan
vaardbare manier aan de orde stellen. Het constructief bespreek
baar maken van gedrag, veiligheid en gezondheid is daarbij
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Polyglass breidt
menukaart dakbanen
voor WECAL uit met
ADESO® technologie
®

Recent werd in meerdere artikelen in Roofs al aandacht besteed aan het
leveringsprogramma van door Polyglass® geproduceerde bitumineuze

WAT IS EIGENLIJK ADESO® TECHNOLOGIE?
ADESO® Technologie is een revolutionair concept in productie
van duo-compound zelfklevende banen waarbij een waterdichte
professioneel geformuleerde bitumen compound (APP/SBS/APAO)
aan de weersomstandigheden blootgestelde bovenzijde wordt
gecombineerd met een speciale agressief zelfklevend geformuleerde compound aan de onderzijde van de wapening.
‘MVACC’ (Multiple Variable Advanced Compound Coating) is de
benaming voor het unieke productieproces waarbij in 1 arbeidsgang 2 verschillende typen compound aan weerszijden van een
drager worden aangebracht. Deze technologie maakt het ook
mogelijk om een met weersbestendige APP of APAO gemodificeerde bitumen coating aan de bovenzijde te combineren met
een zelfklevende bitumen compound aan de onderzijde.

WAT WORDT BEDOELD MET GEPATENTEERDE
SEALLAP® TECHNOLOGIE?
De SEALLap® technologie is een techniek in productie die duidt
op een unieke fabrieksmatig aangebrachte kleefbehandeling
in de overlap zones van de banen om de afdichting ervan te
kunnen verbeteren. Met de SEALLap® technologie kan zowel een
zelfklevende langsoverlap als een zelfklevende kopse overlap
op de rol gerealiseerd worden. In de basis kunnen de rollen dan
zonder verdere kleefmiddelen en/of warmtebehandelingen als
waterdichte onderlaag, toplaag of dampremmende laag aan
gebracht worden.

Met deze unieke producttechnologie kunnen kwalitatief hoog
waardige bitumineuze banen geproduceerd worden waarbij
voor platte en licht hellende daken meer specifiek onderscheid
gemaakt wordt tussen:
• Dampremmende lagen – te voldoen aan EN 13970
• Onderlagen – te voldoen aan EN 13707
• Toplagen – te voldoen aan EN 13707

dakbanen die door WECAL in Nederland op de markt worden gebracht.
Een bijzonder onderdeel van het productgamma van Polyglass® betreft de
unieke op ADESO® technologie gebaseerde zelfklevende dakbanen die ook
nog voorzien kunnen zijn van gepatenteerde SEALlap® en FASTlap® zelfklevende
overlaptechnologie. Met de klimaatveranderingen in het vooruitzicht waarbij
met name in de zomerperiode hogere gemiddelde temperaturen zullen
gaan voorkomen, lijkt het niet de vraag of maar juist wanneer de zelfklevende
banen hun huidige opmars in het kader van toepassingen zonder brander
als 1e laag of randstrook zullen doorzetten als dampscherm en toplaag.

Erik de Waard, Technisch Development & Support Specialist
van WECAL
Het SBS type Elastoflex SA P Mineral is al jaren KOMO gecertifi
ceerd en wordt in dit artikel toegelicht naast de andere produc
ten die vanaf nu standaard door WECAL gevoerd gaan worden.
In combinatie met de randvoorwaarden gesteld aan de toepas
sing van bitumineuze zelfklevende banen in platte daken, worden
in dit artikel diverse zaken toegelicht en wordt een deel van de
mogelijkheden voor praktische uitvoering uiteengezet.
Polyglass® adverteert met trots dat inmiddels ruim 150 miljoen m2
dakbanen verkocht zijn die geproduceerd zijn volgens de ADESO®
technologie. ‘Adeso’ betekent letterlijk vertaald ‘zelfklevend’ in het
Italiaans en op basis van het reeds verkochte aantal m2 mag
aangenomen worden dat Polyglass® een van de wereldwijde
trendsetters is geweest met toepassing van bitumineuze
zelfklevende banen voor platte en licht hellende daken.

Overigens ontbreken ook bitumineuze zelfklevende onderdak
membranen niet in het productgamma van Polyglass®. WECAL is
sinds 2020 gestart met de introductie van zelfklevende onderlagen
bedoeld voor daken waar in bepaalde zones niet met open
vuur gewerkt mag worden. Deze introductie als randstrook en
onderlaag, al dan niet in combinatie met op de ondergrond
afgestemde primer, is dusdanig succesvol dat WECAL de tijd rijpt
acht haar menu aan dakbanen uit te breiden met zelfklevende
dampremmende lagen en zelfklevende toplagen.
Het complete ADESO® dat WECAL zal gaan voeren geldt als 1
van de speerpunten op de aankomende beurs DAKEN en ZAKEN
die in november georganiseerd wordt.

Een bijkomend voordeel van deze productiemethodiek is dat de
mogelijkheden voor afwerking van het bovenoppervlak ook heel
uitgebreid zijn en afgestemd kunnen worden op het toepas
singsgebied van de dakbanen. Deze zogenaamde MSS Multiple
Surfacing Solution kan o.a. ervoor zorgdragen dat de dakbanen:
• een grote slipweerstand hebben (anti-slip);
• een verhoogde weerstand tegen inwerking van UV hebben;
• over een langere periode blootgesteld kunnen worden aan
de weersomstandigheden;
• een goede esthetiek kunnen leveren;
• als glijlaag kunnen dienen met een niet-wrijving opwekkend
oppervlak;
• een oppervlak krijgen waarop of waaraan verkleefd kan worden;
• een oppervlak krijgen dat niet afgeeft of sporen achterlaat;
• een verbeterde weerstand tegen vervuiling krijgen.

Toepassing van dakbanen met SEALLap® technologie kan
de volgende voordelen opleveren:
• Een directe, permanente waterdichte verkleving tussen
opliggende banen, zelfs bij lage temperatuurscondities
en dus direct windvast waterdicht;
• Er is geen behoefte om aanvullend kleefstof of koudlijm
toe te passen en dus besparing op materiaalkosten;
• Er is minder tijd nodig om de banen te installeren en dus
besparing op arbeidskosten;
• Er is geen belasting van het MILIEU als gevolg van warmtebe
handeling (rookontwikkeling) en het ontbreken van aanvullende
kleefstof of koudlijm (geen lege blikken of vaten als afval);
• Er kan zonder risico schoner en op een simpelere manier snel
gewerkt worden;
• De sterkte van de kopse overlap wordt significant hoger bij
met mineraal afgewerkte dakbanen door combinatie van
SEALLap® met FASTLap® technologie.
Opmerking:
De FASTLap® technologie is de door Polyglass® gepatenteerde
productietechnologie waarbij banen met een minerale afwerking
van bijvoorbeeld leislag en/of granulaat fabrieksmatig voorzien
worden van een kopse overlap zonder minerale afwerking.

TOTAALPAKKET VOOR DE DAKDEKKER

WAAROM FASTLAP® ?
De afdichting van de kopse overlap tussen twee rollen gemine
raliseerde gemodificeerd bitumen banen is altijd een moeizame
en lastige handeling geweest. Als de minerale afwerking van de
onderliggende baan niet goed verwarmd wordt en onvoldoende
inzakt, zou een zekere en duurzame afdichting mogelijk niet
worden bereikt (teruglopen pelsterkte met risico op afpel effect).
Als de minerale afwerking van de onderliggende baan juist met
hitte wordt overbelast, dan kan de wapening gaan werken en/of
beschadigen en zou er ook een verlies aan bitumencompound
kunnen optreden.

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT:
POLYGLASS® ADESO® DAKBANEN
✓ Zelfklevende APP / SBS / APAO toplagen
✓ Zelfklevende APP / SBS onderlagen
✓ 1- of 2 zijdig zelfklevende dampremmende lagen met ALUfolie
✓ Zelfklevende ADESO® dakbanen met SEALLap® technologie
✓ Gemineraliseerde ADESO® dakbanen met FASTLap® technologie
in diverse standaard kleuren
Inclusief breed assortiment aan bitumineuze en synthetische primers

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

WECAL: Compleet en objectief in isolatie- & dakbedekkingsmaterialen

FASTLap® technologie van Polyglass® voorkomt een onjuiste afdich
ting dankzij de speciale releasefilm, die zorg draagt voor mineraal
vrije kopse overlappen. Deze releasefilm is heel schoon en simpel te
verwijderen, vermindert de tijd en vereenvoudigt de plaatsing voor
het verkrijgen van een perfecte afdichting van de eindoverlap.

HOE UITGEBREID WORDT DE MENUKAART AAN
DAKBANEN VOOR WECAL MET ADESO® TECHNOLOGIE?
In principe komen in alle categorieën (als dampremmende
laag of noodlaag, als onderlaag, als toplaag) nu standaard
producten op het menu van WECAL die geproduceerd worden
op basis van de ADESO® technologie. Een aantal producten kan
in meerdere toepassingen voorzien worden en - uitgaande van
het standaard nog veel uitgebreide programma van Polyglass®
- projectmatig met een andere afwerking of in een andere dikte
voorgesteld worden.
Dampremmende lagen en/of onderlagen in gebouwen
met extreme condities zoals vrieshuizen
Polyvap SA R/R:
• Dampremmende laag met alufolie, 2- zijdig voorzien van
zelfklevende laag met releasefolie
Polyvap SA S/R:
• Dampremmende laag met alufolie, onderzijde voorzien van
zelfklevende laag met releasefolie, bovenzijde SBS afgewerkt
met zand
Onderlagen en/of randstroken of noodwaterdichte laag
in gebouwen zonder open vuur
Spider SA:
• Onderlaag met polyester/glas , onderzijde voorzien van
zelfklevende laag met releasefolie, bovenzijde APP afgewerkt
met wegbrandfolie
Spider SA BAND:
• Zie SPIDER SA maar dan in baanbreedte als strook in 225 mm,
300 mm en 450 mm

Spider SA Premium:
• Onderlaag met verzwaard polyester/glas, onderzijde voorzien
van zelfklevende laag met releasefolie, bovenzijde APP afge
werkt met wegbrandfolie
Toplagen SBS of noodwaterdichte laag of onderlaag
in gebouwen zonder open vuur
Elastoflex SA P:
• Toplaag met polyester/glas, onderzijde voorzien van zelf
klevende laag met releasefolie, bovenzijde SBS afgewerkt
met wegbrandfolie
Elastoflex SA P Mineral:
• Toplaag met polyester/glas, onderzijde voorzien van zelfkle
vende laag met releasefolie, bovenzijde SBS afgewerkt met
minerale afwerking
Toplagen APP of noodwaterdichte laag of onderlaag
in gebouwen zonder open vuur
Spider P:
• Toplaag met polyester/glas, onderzijde voorzien van zelf
klevende laag met releasefolie, bovenzijde APP afgewerkt
met wegbrandfolie
SPIDER P Mineral:
• Toplaag met polyester/glas, onderzijde voorzien van zelf
klevende laag met releasefolie, bovenzijde APP afgewerkt
met minerale afwerking
Afhankelijk van het type ondergrond waarop verkleefd wordt, de
omgevingstemperatuur en de relatieve vochtigheid, kunnen de
zelfklevende dakbanen aangebracht worden met hulp van een
van de hechtprimers uit het gamma van WECAL:
• POLYPRIMER op basis van geblazen bitumen en oplosmiddelen,
verbruik ca. 200-350 gr/m2 afhankelijk van de ondergrond;
• POLYPRIMER HP 45 Professional op basis van geblazen bitumen
en sneldrogende oplosmiddelen, verbruik ca. 200-350 gr/m2
afhankelijk van de ondergrond;
• IDROPRIMER watergedragen bitumineuze primer,
verbruik ca. 200-300 gr/m2 afhankelijk van de ondergrond;
• ZK Primer synthetische primer, verbruik ca. 100 -150 gr/m2
afhankelijk van de ondergrond.

WECAL BOUWT DOOR AAN VERDERE KENNIS
EN ONTWIKKELING VAN MILIEUVRIENDELIJKE
DAKBEDEKKINGSSYSTEMEN
Inmiddels is WECAL ook met een aantal isolatiefabrikanten bezig
met het verder in detail uitwerken van voorstellen in het thema
bitumineuze zelfklevende lagen in dakbedekkingssystemen,
die moeten leiden tot in de Nederlandse markt toepasbare
dakopbouwen. Op dit moment integreert WECAL de nieuw
voorgestelde producten in haar database en worden gebruiks
daken nadrukkelijk opgenomen in haar nieuwe website en
als eyecatcher op de beurs Daken en Zaken. Uiteraard kunt u
voor specifieke projectsituaties altijd nadere informatie opvragen
via info@wecal.nl. ■

ACROS Fukuoka Prefectural
International Hall

INTERNATIONALE
CHAPEAU
DAKEN

Tekst: Joep Klerx
Beeld: Emilio Ambasz & Associates Inc.
Het ACROS (Asian Crossroad Over the Sea) centrum ligt in
het financiële district van Fukuoka, naast de Naka rivier en
het populaire Tenjin Central Park. Fukuoka is de hoofdstad
van de prefectuur Fukuoka dat ligt op Kyushu, het meest
zuidelijke van de vier Japanse hoofdeilanden. Het 93.000 m²
tellende kantoorgebouw van het gemeentebestuur telt
veertien bovengrondse en vier ondergrondse verdiepingen.
Over de hele hoogte ligt centraal een uitwaaierend atrium
waar het natuurlijke licht binnenstroomt via de reusachtige
lichtkoepel. Het complex is open voor het publiek en bevat
de Fukuoka Music Hall, de International Conference Hall,
een toeristisch informatiecentrum, een museum, een tentoonstellingsruimte, het observatiedek op het dak, en een verschei
denheid aan particuliere kantoren en winkels. De structuur is
een hybride – een gebouw met elegante, ingetogen gevels
aan drie zijden en een bergachtig openbaar park aan de
vierde, zuidelijke zijde, dat kan worden aangeduid als het
dak en het eigenlijke gezicht van het ACROS.

NOODZAKELIJK GROEN

ACROS, met één hectare park op het dak.

Het feit dat het gebouw ook dienst zou doen als park was
niet alleen een leuk idee voor een nieuw project, maar ook
de bepalende voorwaarde dat het überhaupt kon worden
gebouwd. In feite moest er voor worden gevochten.
In 1990 had de stad dringend behoefte aan een nieuw over
heidsgebouw. Het complex zou, in de oorspronkelijk plannen,
de helft hebben weggenomen van het twee hectare grote
Tenjin Central Park. En dat park was een van de weinige
groene plekjes in dit volgebouwde, commerciële gebied.

Trap in de groene terrassen.

De gelauwerde Argentijnse architect Emilio Ambasz (geboren op 23 juli 1943)
is eigenlijk altijd zijn tijd vooruit geweest. Hij zag het belang van groen in de
stad al voordat het noodzaak werd. Die visie op groen had hij al vroeg in zijn
carrière. Hij wil de mogelijkheid creëren dat je via de buitendeur direct je tuin in
kunt lopen, ongeacht hoe hoog je appartement is of hoe dichtbevolkt de stad
waarin je woont. Volgens die visie bleef hij gebouwen ontwerpen. Eén van zijn
grootste werken, de ACROS Fukuoka Prefectural International Hall, werd in 1995
gebouwd in het hart van Fukuoka, Japan. Niet alleen heeft het de tand des
tijds doorstaan en wordt het alom omarmd als een sterk cultureel symbool
van de stad – het centrum is Fukuoka’s meest bezochte bezienswaardigheid –
het is ook een inspiratiebron geweest voor vele architecten als dé manier om
architectuur en landschap in een stedelijke omgeving te laten samensmelten.
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Veertien bovengrondse en vier ondergrondse lagen.
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INTERNATIONALE DAKEN

Het was niet meer dan logisch dat de mensen, toen ze
erachter kwamen dat dit te gebeuren stond, in protest uit
barstten. Een compromis werd bereikt na een besloten wed
strijd tussen verschillende bouwbedrijven die samenwerkten
met vooraanstaande architecten. De Takenaka Corporation,
die Ambasz inhuurde, won de wedstrijd dankzij het ingeni
euze voorstel van de architect. Het stelde de protesterende
stadsbewoners tevreden door hen een park terug te geven,
terwijl de stad een gebouw kon betrekken dat groot genoeg
was om alle geplande functies in onder te brengen.
Het compromis werd bereikt door het nieuwe gebouw te
‘verstoppen’ onder het toegankelijke landschapsdak dat
bestaat uit verschillende lagen tuinterrassen die samen

een hectare groot zijn. Zo bleef het hele parkgebied van
twee hectare behouden.
Het park heeft veertien terrassen – één per verdieping – die
alle toegankelijk zijn. Ze zijn met elkaar verbonden door
zigzaggende trappen die van de begane grond helemaal
naar de bovenste belvédère op zestig meter hoogte lopen,
alwaar een weids uitzicht over de haven van de stad wacht.
Bezoekers kunnen langs de weelderige wanden lopen,
genieten van waterbaden en watervallen en 50 duizend
planten van meer dan 120 soorten bewonderen. Je zou ge
makkelijk vergeten dat je je midden in een dichtbebouwde
stad bevindt, eerder in rijstterrassen in een landelijke streek

Herfstkleuren op het dak van ACROS.

in Vietnam. En het gebouw betekent meer voor Fukuoka dan
alleen zijn schoonheid.

LUCHT EN REGENWATER
Het complex zorgt letterlijk voor frisse lucht, het vermindert
vervuiling en lawaai en is daarmee een uitstekend prototype
voor de onvermijdelijk groener wordende stedelijke toekomst.
Het weelderige groene dak van het gebouw zorgt voor een
aanzienlijke vermindering van het stedelijke hitte-eilandeffect.
Het helpt ook bij het verminderen en opvangen van de
regenwaterafvoer op het terrein. De verticale tuin heeft zijn
eigen ecosysteem gecreëerd door regenwater te gebruiken
voor irrigatie. En als het toch over duurzaamheid gaat,
moet het vermeld worden dat het groendak de kosten aan
zienlijk verlaagt doordat er minder energie nodig is voor zowel
de verwarming als voor de verkoeling van het gebouw.

PIONIEREN MET TUINIERS

Detail doorsnede terrastuin.
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Toen Ambasz begon met het bouwen van groene daken,
waren er niet al te veel technici die vertrouwd waren met het
maken van daktuinen of verticale tuinen. Er waren ook niet
veel mensen geïnteresseerd in het soort groene architectuur
waarmee hij pionierde. Nu zijn er veel competente bedrijven
die zich specialiseren in dit type groene installatie. Hoe hij het
deed toen hij begon? Tuiniers waren zijn beste helpers.

Er is volgens Ambasz geen raketwetenschap nodig om uit te
vogelen hoe je voor een goede drainage zorgt, hoe je ervoor
zorgt dat het water dat uit een daktuin sijpelt niet direct op
de fundering terechtkomt, hoe je voor een goede fundering
van grind, zand en aarde zorgt en waar je bij daktuinen
drainagebuizen plaatst. Tuiniers, lokale planten, gezond
verstand en een bijzondere visie waren zijn beste helpers.
Hij liet er het grijs van de stad en het groen van de landelijke
omgeving mee samensmelten.
Met zijn werken daagt hij de wereld uit om een toekomst
voor te stellen waarin het een gewoonte wordt om gebou
wen openbaar, interactief, beklimbaar en groen te maken.
Het is een soort compromisloos idealisme dat ten grondslag
ligt aan het werk van Ambasz dat zorgt voor verandering.
Hij gaat hierin zelfs zo ver, dat hij elk architecturaal project
dat niet probeert om nieuwe of betere manieren van
bestaan voor te stellen, onethisch vindt. Het is de ethische
plicht van iedere architect om voor te stellen dat een andere
toekomst mogelijk is. En in tijden als deze, waarin klimaatver
andering en de gevolgen ervan zich meer en meer open
baren, zou een visie als die van Emilia Ambasz eigenlijk de
norm moeten zijn. ■
Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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PRODUCTNIEUWS
CHAPEAU

Zetwerk op
maat nodig?

Circulair groendaksysteem:
MobiRoof ECO
Mobilane introduceert een nieuwe versie
van hun groendak cassettesysteem:
de MobiRoof ECO. MobiRoof ECO is een

MobiRoof ECO

circulair groendak cassettesysteem, waarbij de cassette gemaakt is van gere
cycled materiaal en zelf volledig recyclebaar is. Het kant-en-klare lichtgewicht
systeem bestaat uit een plantcassette gevuld met substraat en zes tot acht
verschillende soorten sedum. MobiRoof ECO is geschikt voor platte daken en
daken met een hellingshoek tot 10 graden (20%) en blijft altijd herplaatsbaar.

MATERIAAL UIT EIGEN AFVALSTROOM
De cassettes van MobiRoof ECO zijn vervaardigd uit regeneraat polypropyleen. Dit type
kunststof is sterk, duurzaam en volledig gerecycled en recyclebaar. Het materiaal is uit afval
herwonnen en dat zorgt voor een beperking van afvalstromen en een verminderde druk
op het milieu. Een deel van het materiaal wordt herwonnen uit eigen afvalstroom. Wanneer
de producten van Darthuizer Groep (moederbedrijf Mobilane) afgeschreven zijn, worden
deze gebruikt als grondstof voor de MobiRoof ECO cassettes. Zo maakt Mobilane optimaal
gebruik van de materialen en grondstoffen van alle bedrijven uit de groep.

Razendsnel in heel NL!
Zetwerk op maat, nu vanuit 21 zetterijen!
De mogelijkheden die zetwerk op maat biedt zijn eindeloos. Van het bekleden van
een dakkapel en afwerken van goten tot het compleet bedekken van een dak én
gevels met bijv. felsbanen. Maar ook het inpakken van oude kozijnen met Plastisol
of bekleden van details aan een pand met zink, koper of PVDF: ons zetwerk op maat
is oneindig veelzijdig.
Wij zijn er trots op de enige landelijke aanbieder te zijn die in staat is om onmiddellijk
na opdracht razendsnel zetwerk op maat te zetten. Wij beschikken namelijk over 21
industriële zetterijen verspreid door heel Nederland. Daardoor hoeft u nooit meer één of
meerdere dagen te wachten op uw zetwerk, maar kan het altijd razendsnel ergens in de
buurt voor u gezet worden!
Zink of Plastisol bestellen kan heel gemakkelijk door een maatwerktekening te
uploaden naar onze online bestelmodule via www.aabo.nl/zetwerkbestellen.
Bellen of een email sturen kan natuurlijk ook, of kom gewoon bij ons langs!

Waarom zetwerk van Aabo Trading?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

LOKAAL GEPRODUCEERD
De cassettes uit afval gewonnen materiaal worden in Nederland geproduceerd en
op eigen kwekerij gekweekt. Ook het sedumstek komt van eigen kwekerij. Door het
gebruik van eigen stek en het in Nederland produceren van de cassettes
wordt niet alleen de kwaliteit van de MobiRoof ECO cassettes gegarandeerd, ook reduceert dit de keten wat zorgt voor minder transport en
beperktere CO2-uitstoot.

TECHNISCHE GEGEVENS
• AFMETINGEN: 50 X 50 X 6 CM.
• GEWICHT: 38 KG/M2 DROOG EN CA. 58 KG/M2
INDIEN VOLLEDIG VERZADIGD MET WATER.
• WATERRETENTIE: 20 LITER/M2 (30 LITER OPTIONEEL)
MobiRoof ECO is direct uit voorraad leverbaar
via officiële Mobilane dealers. ■

Álles voor het dak.
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

www.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!

Alexander Ilsink, directeur Mobilane, met het nieuwe groendaksysteem.
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NIEUWSLIJN

Agenda

DINSDAG 14 SEPTEMBER

14 september 2021, DAG VAN DE DAKDEKKER
Op de tweede dinsdag van september wordt
de dakdekker in het zonnetje gezet.
www.dagvandedakdekker.nl

DAG VAN DE
DAKDEKKER

TANKS VOOR RECYCLEN POLYSTYREENAFVAL
POLYSTYRENELOOP
Gpi heeft onlangs twaalf rvs tanks geleverd aan
PolyStyreneLoop (PSL), de non-profit organisatie die poly
styreen isolatieschuimafval recyclet en bijdraagt aan de
terugwinning van broom uit het afvalproduct HBCD.

INSCHRIJVEN VÓÓR 1 AUGUSTUS
GA NAAR ONZE WEBSITE: DAGVANDEDAKDEKKER.NL

22 en 23 september 2021,
VAKBEURS OPENBARE RUIMTE
Alles over ontwerp, inrichting, onderhoud
en beheer van openbare ruimte.
Jaarbeurs Utrecht, beide dagen van
9:00 tot 17:00 uur. www.openbareruimte.nl

28 september WEBINAR ‘WAAR IS EEN DAK EIGENLIJK GOED VOOR?”
TotaalDakConcept organiseert met Eisma Bouwmedia op dinsdag
28 september een gratis webinar voor architecten, opdrachtgevers,
projectontwikkelaars en aannemers. Centraal staan vragen als:
Hoe ontwerp je de beste dakopbouw voor multifunctionele daken?
Benutten wij wel alle mogelijkheden van het dak?
Om 12.30 uur live te volgen
via www.eisma-mediagroep.webinargeek.com/
waar-is-een-dak-eigenlijkgoed-voor

28, 29 en 30 september 2021, SOLAR SOLUTIONS INTERNATIONAL
De grootste vakbeurs voor zonne-energie in Noord-West-Europa.
Expo Haarlemmermeer, www.solarsolutions.nl.

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

11 november 2021, DAKEN & ZAKEN
Dé dakenvakbeurs van Nederland brengt
opdrachtgevers, leveranciers en verwerkers
bij elkaar. Voor catering en (gratis) parkeer
gelegenheid wordt gezorgd.
Evenementenhal in Gorinchem,
van 10.00 - 20.00 uur. www.dakenenzaken.nl.

& ZAKEN

DAKEN

18 maart 2022, FEESTAVOND EN DAK VAN HET JAAR 2021
Alvast reserveren in de agenda. Feestavond met verkiezing
van Dak van het Jaar 2021 Roofs en steilDAK en bekendmaking Dakenman- of vrouw van het Jaar 2021.
Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee. www.dakvanhetjaar.nl.
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WONEN IN EEN BOS OP 70 METER HOOGTE
Onlangs is er een nieuw bos opgeleverd. Verticaal.
De Trudo Toren in Eindhoven is 70 meter hoog, telt
125 sociale huurwoningen maar ook 135 bomen
en ruim 9.000 planten. Abseilende hoveniers gaan
deze groenvoorzieningen onderhouden. Het is
de Eindhovense versie van de Bosco Verticale
die architect Stefano Boeri in 2014 in Milaan
realiseerde. Verticaal groen is in opmars!

Een vruchtbare samenwerking tussen onder meer Trudo
woningcorporatie, hoofdaannemer Stam + De Koning Bouw,
Stefano Boeri, Studio Laura Gatti, Du Pré Groenprojecten
(groenadvies) en Van den Berk Boomkwekerijen (beplanting).
In de fabriek wordt de vlamvertrager HBCD gescheiden
van het polystyreen door middel van de CreaSolv®technologie, een op oplosmiddelen gebaseerd zuiveringsproces. Dit proces vindt plaats in de door Gpi geleverde
rvs buffer- en opslagtanks. De PSL-fabriek met een jaar
lijkse capaciteit van 3.300 ton is gevestigd in Terneuzen.
Om de stijgende capaciteit HBCD bevattend PS-sloopafval
te kunnen recyclen, zullen de komende jaren in heel
Europa meer fabrieken zoals de PSL-fabriek in Terneuzen
gebouwd worden.

CIRKELSTAD EN GSES LANCEREN
NATIONALE PRODUCT CATALOGUS
De Nationale Product Catalogus (NPC) heeft al doel
om alle bouwproducten in één database te registreren.
Producten worden hier op basis van duurzaamheid,
circulariteit en gezondheid gemeten en beoordeeld
door de Global Sustainable Enterprise Systeem (GSES).
Op deze manier maakt de NPC duurzaam inkopen in
de bouw mogelijk voor overheden, bedrijven en consu
menten. Volgens Cirkelstad is het registreren, meten en
vinden van geverifieerde circulaire productalternatieven
nog nooit zo makkelijk geweest. Met de NPC beogen
de initiatiefnemers opdrachtgevers beter te informeren
over daadwerkelijke circulaire product alternatieven van
producenten. De NPC is gratis en publiekelijk toegankelijk
om duurzaam inkopen
voor iedereen makkelijk
en mogelijk te maken.
npc.gses-system.com

DAKDEKKER ERNSTIG GEWOND NA VAL VAN DAK

BEDIENBAAR DAKLICHT
In deze nieuwste versie van het Bedienbaar Daklicht heeft
Vlakkelichtkoepel een aantal productverbeteringen doorge
voerd. Door de motoren van de opstand naar de buitenzijde
van de vleugel te verplaatsen, kan (regen)water of vocht
niet meer via de kettingen in het motorhuis komen en zijn
de motoren beter bereikbaar voor bijvoorbeeld onderhoud.

Het gebeurt niet vaak, maar elk geval is er één teveel:
op 13 augustus is in Arnhem een dakdekker bij een val van een
dak ernstig gewond geraakt. Een trauma-arts werd voor deze
calamiteit met helikopter ingevlogen. Het slachtoffer is in kritieke
toestand per ambulance
naar het ziekenhuis
gebracht. In de krant
De Gelderlander is Op
een foto te zien dat de
man bezig was met
werkzaamheden op het
dak; niet duidelijk of er
veiligheidsvoorzieningen
gebruikt waren.

De overige voordelen blijven: maximale lichtinval, uitstekende
isolatiewaarden en voldoend aan de hoogste klassen lucht-,
water- en winddichtheid. Standaard uitgevoerd met regen
sensor. www.vlakkelichtkoepel.nl.

VERPLICHTE GROENE DAKEN HELPEN BAZEL AAN KOPPOSITIE
Groene ruimte en groene daken zijn gezond voor een stad. Ze dragen onder meer bij aan de biodiversiteit, zorgen voor verkoeling,
verschonen de lucht, beperken wateroverlast en verhogen het welzijn van de mens. Sommige beweren zelfs dat het het gemid
delde IQ verhoogt. Voor het Zwitserse Bazel was dat eind vorige eeuw reden een programma op te zetten om daken te vergroenen;
eerst enkel op grond van energiebesparing, later ook vanwege bovengenoemde voordelen. De aanleg van groene daken werd
eerst gesubsidieerd en vanaf 2002 zelfs wettelijk verplicht bij nieuwbouw en renovatie. In 2010 volgde een nog strenger verordening
die groendaken verplicht stelt voor alle platte daken als onderdeel van een gebouw en voor alle nieuwe gebouwen met platte
daken. Het resultaat is dat Bazel met 5,71 m²/inwoner (2019) de stad is met het grootste areaal aan groene daken per hoofd van
de bevolking ter wereld. Een mooi voorbeeld om over na te denken. (Foto: Shutterstock)
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VOLGENDE MAAND IN ROOFS

It’s never just a roof.

DAK VAN HET JAAR
Student Experience,
Amsterdam-Zuidas

AAN TAFEL MET…

& ZAKEN

DAKEN

Palmyra Lindeman

ONTWERPERS OVER DAKEN
LG Architecten
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Daken bieden eindeloos veel mogelijkheden. BMI Group – in de Benelux
vertegenwoordigd door Monier en Icopal – helpt u graag om die tot in detail
te ontdekken. Met onze dakbedekkingssystemen en bouwmaterialen levert
u voor elk dak, plat of hellend, de beste kwaliteit. Een dak waarop uw klant
langdurig en zorgeloos kan vertrouwen. BMI ontwerpt en produceert alle
producten zelf. Daarbij bundelt de groep de krachten op het gebied van
innovatie en duurzaamheid. Op die manier worden alle onderdelen om tot
een goed werkend dak te komen perfect op elkaar afgestemd. Samen
werken we aan uw succes. Want als u succes heeft, hebben wij dat ook!

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of
DRUK Veldhuis Media, Raalte
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gekopieerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.
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IKO®SOLAR

MEER RENDEMENT
UIT UW
ZONNEPANELEN?

IKO®SOLAR: HET BEWEZEN DAKSYSTEEM
VOOR ZONNEPANELEN
IKO® Solar is het bewezen daksysteem voor een zorgeloze plaatsing en optimaal rendement van
zonnepanelen. Dankzij de afwerking met onze ‘witter dan wit’ IKO carrara bitumineuze dakmembranen
is IKO® Solar een duurzame oplossing voor een optimaal rendement van uw zonnepanelen.
De levensduur van de IKO carrara toplaag komt minimaal overeen met de levensduur van uw zonnepanelen.
Meer weten? Kijk op: nl.iko.com/iko-solar-systeem/ of op nl.iko.com/toplaag/iko-carrara/
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