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VOORWOORD

Dat gevoel was een belangrijke drijfveer toen ik onge
veer twintig jaar geleden in de wereld van de daken 
stapte, en dat gevoel is er eigenlijk nog altijd. Het heeft 
iets magisch om op een dak te staan en over de om
ringende bebouwing heen te kijken. Het voelt een klein 
beetje als dat uitzicht in de bergen, mét het gevoel dat 
je je zorgen even achter je kunt laten. Uiteraard vergeet 
ik het wel eens, om contact te maken met dat gevoel, 
om even de bril van vaktechneut af te zetten en gewoon 
even te genieten. 
Los van alle technische slimmigheden en doordachte 
ontwerpen, is voor mij de prijswinner van het Dak van 
het Jaar 2021 alleen al daarom een terechte winnaar.  
Er is nog veel te winnen voor mensen op daken, door het 
mogelijk te maken om die wereld op hoogte te  kunnen 
ervaren. Een klein beetje inspelen op dat mystieke gevoel, 
het ontsluiten van een andere dimensie in de stad. Dat 
was voor mij de belangrijkste reden om De Groene Kaap 
op de eerste plaats te zetten. 

Het mystieke gevoel

Het liefst zou ik dat nog veel meer (gaan) zien in ons land. 
Zo werken we vanuit het Nationaal Dakenplan er hard aan 
om het multifunctionele dakgebruik te stimuleren. Dat multi
functioneel ruimtegebruik nuttig is, kunnen we op allerlei 
manieren onderbouwen: economisch, esthetisch en vanuit 
duurzaamheidsoogpunt. We vertellen waar we maar kunnen 
wat alle voordelen en aandachtspunten zijn. En tegelijkertijd: 
mensen gaan het vaak pas echt snappen als ze zelf een 
keer op een dak hebben gestaan. Misschien heeft het te 
maken met dat vleugje mystiek dat je proeft als je daar
boven staat. Pas dan gaat het dak écht leven.

Albert Jan Kerssen 

VIER SEIZOENEN, ÉÉN DAKBAAN
Ons grillige klimaat is voor de professionele dakdekker meer dan eens een oorzaak voor frustratie. 

Koude winters bemoeilijken detailafwerking en tijdens warme zomers moet hij extra opletten  

om de dakbanen niet te beschadigen. Toch wordt van de dakdekker verwacht dat hij in alle  

weersomstandigheden snel en efficiënt kan werken. Daarom ontwikkelde IKO de innovatieve  

dakbaan “IKO summa”. Een volledig nieuwe generatie bitumineuze waterdichting.  

De dakbaan is gemaakt van PolyOlefin Elastomeer. Hiermee kan de dakdekker het hele jaar  

door aan de slag; weer of geen weer. Meer weten? 

nl.iko.com/iko-summa

DAKBEDEKKING  I  VLOEIBARE WATERDICHTING  I  ISOLATIE

IKO SUMMA
DÉ DAKBAAN VOOR ELK SEIZOENNieuw!

Adv_IKOsumma_A4.indd   1Adv_IKOsumma_A4.indd   1 14/01/2022   15:5414/01/2022   15:54

Als kind werd ik door mijn ouders iedere  zomervakantie meegenomen 
de bergen in. In het begin werd ik, uiteraard met het nodige gesputter en 
protest, meegevoerd over steile, beboste berghellingen, puinvlaktes en 
ijskappen en sliepen we tussen snurkende mensen in de klassieke berg
hutten. Later, toen ik tiener was, liep ik niet meer achter mijn ouders aan, 
maar liep ik voor ze uit. Ik had de smaak te pakken gekregen en genoot 
met volle teugen van de imposante natuur. Het overweldigende gevoel 
dat je alleen maar kan herkennen als je ooit zelf na uren zwoegen boven 
bent gekomen en zich er een magnifiek uitzicht ontvouwt, waarbij je alle 
beslommeringen uit het dagelijks leven achter je hebt gelaten in het dal.

Albert Jan Kerss
en

Foto: Shutterstock

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Foto: LEVS Architecten
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Als Hans Klok in het restaurant The Harbour Club zijn magische show 

opvoert, heeft de magie van LEVS architecten en de uitvoerende  

partijen als bouwbedrijf De Nijs en Admiraal dakwerken al veel mensen 

verwonderd. Installaties zijn onzichtbaar weggewerkt, luchtafvoeren 

omgelegd, geluid wordt gedempt met een zwevend sedumdak.  

En er staan zomaar drie wijnsilo’s op het gebouw waarin ook nog 

mensen kunnen wonen. 

The Harbour Club, Amsterdam

Vier daken in één

Het dak is een wezenlijk onderdeel van het gebouw, zegt 
Jurriaan van Stigt, architect en partner bij LEVS architec
ten. “En bij dit project beschouwden we de daken als een 
ontwerpopgave op zich. Tegen het bestaande restaurant 
The Harbour Club is aan twee zijden een Lvormig volume 
gerealiseerd. Daarmee is een grote zaal toegevoegd  
aan het restaurant en zijn er verdiepingen met in totaal  
81 starterswoningen en enkele woon/werk appartementen 
gemaakt. Blikvangers zijn drie voormalige stalen wijnsilo’s  
op het dak, die omgebouwd zijn tot eengezinswoningen.”
“Eigenlijk spreken we hier over vier dakoplossingen”,  
vervolgt Van Stigt. “Het dak waar de silo’s op staan, de daken 
van de stalen wijnsilo’s zelf, een conventioneel dak met 
 zonnepanelen en ingezaaid sedum en sedumdak boven 
het bestaande dak van restaurant The Harbour Club.  
De daken van de wijnsilo’s zijn van staal. De silo’s zijn voor
zien van isolatie te vergelijken met scheepsbouw. Het gat 
bovenin voor de invoer is nu een daklicht. Op één deel van 
de Lvormige aanbouw staan zonnepanelen en is sedum 
aangebracht. De daken boven The Harbour Club en van 
waar de wijnsilo’s op staan, vergden het meeste aan inven
tiviteit.” Die inventiviteit is ook geleverd door bouwbedrijf 
De Nijs en de specialisten van dakdekkersbedrijf Admiraal. 
In een BIM omgeving konden de bouwpartijen tot in de 
details overzien wat er op de daken moest gebeuren.

details is alles wat normaal achteloos uit het dak steekt 
netjes achter roosters verwerkt of van een nette coating 
voorzien. 

TECHNIEK
De stalen silo’s zijn door staalbouwer Kersten voorzien  
van een verstevigende staalconstructie en isolatie.  
Ze zijn in hun geheel op het dak geplaatst met  
een zware kraan. De spectaculaire beelden zijn  
veel bekeken op internet. De zware stalen silo’s staan  
op een eigen fundering op het dak. Boven alle dragende 

ESTHETIEK
Van Stigt: “We konden het niet maken om de mensen in  
de nieuwbouw uit te laten kijken over een zwart bitumen 
dak vol installaties van het restaurant. Er moest hier een 
groen dak komen. Door het gewicht zou dit ook een posi
tieve bijdrage leveren aan de geluidsisolatie.” Maar het 
gewicht van het dak was ook direct een probleem voor het 
honderd jaar oude gebouw eronder. Daarover zo meer.

Een gebouw als dit kon iets iconisch gebruiken.  
Besloten is om iets te doen met de wijnsilo’s die hier in  
de haven jarenlang voorraad waren voor de flessen wijn  
en port van Albert Heijn. Drie silo’s werden eerst los naast 
het gebouw getekend om uiteindelijk op het gebouw  
te belanden en daarmee een prachtige eyecatcher te 
worden. De silo’s zijn nog steeds herkenbaar als grote  
ronde stalen voorraadvaten, maar door er twee ‘taart
punten’ aan toe te voegen (bij de entree en in de woon
ruimte op de eerste verdieping met een groot kozijn)  
krijgen ze een extra iconische uitstraling. Er is geen 
 hemelwaterafvoer van het stalen dak. Het water van de 
twee taartpunten wordt onzichtbaar afgevoerd achter 
aluminium zetwerk.

Het leidingwerk en de installaties zijn op  
bijzondere wijze weggewerkt onder de  
nieuwe daken. De afvoer van de keuken  
van de club is helemaal omgeleid en  
blaast op een verre hoek boven het  
gebouw uit. Het dak met de drie silo’s  
kreeg een houten vlonder met  
bloembakken en sedum langs  
de randen. Tot in de kleinste  

JHet Dak van het  aar 2022

De silo’s, grote ronde stalen voorraadvaten waar twee ‘taartpunten’ 

aan zijn toegevoegd. Foto: LEVS Architecten

Een zware kraan tilt de laatste silo op het dak.

Foto: LEVS Architecten

Dwarsdoorsnede. Tekening: LEVS Architecten

Het dak wordt voorbereid  

voor het plaatsen van de silo’s.

Foto: LEVS Architecten
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muren van het onderliggende gebouw, op 7.12 meter van 
elkaar, zijn funderingsbalken gestort. De tussenruimte is ge
bruikt voor het aanbrengen van de aanvoer en afzuiging 
van de warmteterugwininstallatie van de woningen en be
drijfspanden eronder. Een houten vlonder van Bilinga hout 
over het hele dak en de installaties zorgt er ook voor dat de 
bewoners de entree zonder trap kunnen betreden.

Om het stalen tentdak te dragen, is tegen de oude kolom
men van het restaurant een stalen schoenconstructie 
aangebracht. De steunpunten gaan zo dwars door het 
oude dak naar de oude kolommen. Van Stigt: “Dat vergde 

nog wel het nodige rekenwerk, want niet alle kolommen 
verkeerden in even goede staat. Van binnen ziet het er in
dustrieel uit, maar hierdoor was het wel mogelijk een groen 
dak te realiseren én een hoge akoestische isolatiewaarde 
te behalen.”

DUURZAAMHEID
Ontwikkelaar Amvest werkt meestal zo dat ze 20 tot 25 jaar 
het ontwikkelde vastgoed in eigen beheer houden om het 
daarna tegen een goede prijs te verkopen. “Dat betekent 
dat er zorgvuldige keuzes gemaakt worden in duurzaam
heid van materiaalgebruik”, vertelt Van Stigt.  

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

bouwen boven het dak van het restaurant geen plek 
hadden voor onze steigers. Daarvoor is een stalen hulp
constructie gemaakt op het dak. 

De drie silowoningen zijn nog niet verkocht. Van Stigt tot 
besluit: “Dat heeft deels te maken met garanties die  
vanwege het bijzondere karakter van de woningen wat 
meer tijd vergen. Maar ik verwacht dat er straks binnen  
no time drie kopers klaarstaan voor deze unieke locatie.  
We hebben binnen een trap aangebracht en een paar 
voorbeelden uitgetekend, maar het staat de nieuwe  
eigenaar vrij een eigen indeling te maken. We wachten  
af wat de bewoners willen.” ■

• OPDRACHTGEVER: AMVEST
• ARCHITECT: LEVS ARCHITECTEN
• HOOFDAANNEMER BOUWBEDRIJF M.J. DE NIJS EN ZONEN
• STAALCONSTRUCTIE M.C. KERSTEN
• DAKWERKEN DAKDEKKERSBEDRIJF ADMIRAAL
• GROENDAK: SCHADENBERG GROEP STEDEGROEN
•  INSTALLATIES: P.C. VAN DER HORST, STEBOMA VENTILATIE TECHNIEK
• AKOESTISCH TENTDAK: AKOESTIKON
• ISOLATIE WIJNSILO’S: PLUIJMERS ISOLATIE

JHet Dak van het  aar 2022

Harbour Club, met silo’s op het dak. Foto: LEVS Architecten

Misschien is wel het mooiste voorbeeld van duurzaamheid 
het hergebruik van de drie wijnsilo’s. Al had dat wat  
voeten in aarde. Maikel Koomen, hoofd werkvoorbereider 
bij Bouwbedrijf M.J. de Nijs: “Bij de aanpak van de silo’s is  
geconstateerd dat Chroom 6 was toegepast. Het was een 
hoge kostenpost om de verf onder overdruk en met speciale 
pakken van het staal te verwijderen. Toch heeft Amvest het 
doorgezet. Nu zijn de silo’s volledig Chroom 6 vrij.”

SAMENWERKING
Hoewel het voor hem de eerste keer is Koomen dat samen
werkt met LEVS, kent De Nijs al een lange historie met het 
 architectenbureau. Ook nu werken ze aan diverse projecten  
samen. “Het is een belangrijke voorwaarde als je iets bij
zonders wilt doen. En dat hebben we hier zeker gedaan,” 
zegt Koomen. Het team werkte met een Bouw Informatie 
Model. Alle uitvoerende partijen liepen met telefoons of 
iPads op de bouw in plaats van met tekeningen. “Je kunt 
direct zien wat er gebouwd moet worden omdat je de  
digitale tekeningen over de realiteit van wat je ziet kon ‘ 
leggen’. Al in een vroeg stadium is dan te zien waar  
sparingen moeten komen of hoe de leidingen moeten 
komen te liggen.”

VEILIGHEID 
Tijdens de bouw bleef The Harbour Club gewoon open. 
Koomen: “Dit bracht met zich mee dat we rekening moesten 
houden met de bezoekers, maar ook dat we voor het  

Vogelvluchtperspectief. Foto: Beemflights



... met infraroodverwarming!

Lange Linden 32
5433 NC Katwijk

T  088-9965680
F  024-6782495

info@aabogreentech.nl
www.aabogreentech.nl

Duurzaam 
verwarmen 
zonder gas...

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

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

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



Roofs     1312     Roofs

DVHJ 2021

Het was vrijdag 18 maart weer eens groot feest voor de dakenbranche. 

Ruim driehonderd gasten waren aanwezig in Hotel Zuiderduin te  

Egmond aan Zee om te genieten van een heerlijke driegangenmaaltijd  

en getuige te zijn van prijsuitreikingen. Dak van het Jaar voor Roofs  

en voor steilDAK werden bekend gemaakt en drie personen uit de 

daken wereld kregen een vermelding op het (nieuwe) Dak of Fame.  

Als afsluiter zette Wolter Kroes zijn beste beentje voor met een spette

rend optreden. Het geheel werd vaardig geleid door Gunther Guinée; 

de muzikale achtergrond kwam van Mr. Molotov met zijn schier onuit

puttelijke repertoire. Goochelaar Leo Smeters zorgde voor entertain

ment aan de vele tafels in de prachtig aangeklede Zuiderduinzaal.  

Al met al een zeer geslaagde feestavond!

Een prachtige  
feestavond met  
alleen maar winnaars

DAK VAN HET JAAR 2021
Tijdens de avond werden twee daken in een bijzonder  
daglicht gesteld: de winnaars van de verkiezing Dak van het 
Jaar 2021 voor Roofs en steilDAK. Voor beide verkiezingen 
had de jury harde noten te kraken: de kandidaten op de 
shortlists waren of alle heel sterk of heel divers, waardoor 
het lastig vergelijken was. Uiteindelijk zijn er toch twee 
terechte winnaars uit de bus gerold.

HELLENDE DAKEN
De prijs in de categorie hellende daken werd gepresen
teerd door Edwin Fagel, voormalig hoofdredacteur van 
Roofs en na heel wat jaren ook voor het laatst actief in 
de rol van hoofdredacteur van steilDAK. Hij begon met de 
 constatering dat door het diverse aanbod van de projecten  
het te veel tot een vergelijking werd tussen appels en peren. 
Voor de jury was dit aanleiding om te besluiten de prijs in 
de volgende jaargangen in twee categorieën uit te reiken: 
naast de prijs voor het Dak van het Jaar komt er een aparte 
categorie voor restauratieprojecten. 

Op de shortlist van dit jaar stonden twee nieuwbouwprojec
ten en een restauratie: zes natuurvilla’s Waalenburght op 
Texel, appartementencomplex Suikerpeer en  Perengaarde 
te Boskoop en het Missiehuis in Steyl (restauratie). Alle drie  
toonden goed de diversiteit en het vakmanschap binnen  
de hellende dakenbranche. Omdat de hellende daken
branche zich onder invloed van de vraag naar duurzame 
en groene daken stormachtig ontwikkelt, is het vakman
schap van de dakdekker doorslaggevend. Door de 
specialist in een vroeg stadium bij het project te betrekken, 
worden veel problemen in een later stadium van het bouw
proces voorkomen. Dat betekent een beter en duurzamer 
dak, minder faalkosten, minder afval, minder vertraging 
en minder irritatie. Het winnende project fungeert in dat 
opzicht eigenlijk als een schoolvoorbeeld: het laat zien welk 
prachtig resultaat kan worden bereikt als de juiste partij op 
het juiste moment wordt ingeschakeld. Het dak én de gevel 
zijn van topkwaliteit en zien er bijzonder strak uit en dat is in 
deze situatie, met de diverse details, zeker niet vanzelf. De 
winnaar van dit project heeft zitting in de jury,  

maar hij heeft vanzelfsprekend niet over zijn eigen project 
mogen meebeslissen. Voor het overige was de stemming 
unaniem: de winnaar van het Dak van het Jaar 2021 is het 
appartementencomplex Suikerpeer en Perengaarde van 
Konrad Roof Technology. De prijs werd in ontvangst genomen  
door Karsten Konrad van Konrad Roof Technology. 

PLATTE DAKEN
In de categorie platte daken werd voorafgaand aan de 
uitreiking op het grote scherm een video getoond van de 
Rotterdamse wethouder Bas Kurvers (Bouwen, wonen en 
energietransitie gebouwde omgeving). Staand op het dak 
van het stadhuis aan de Coolsingel vertelde hij hoe trots 
hij was dat de drie genomineerde daken die de shortlist 
hadden gehaald, alle uit Rotterdam kwamen. Daarmee 
onderstreepte hij dat Rotterdam het belang onderkent van 
de rol die daken kunnen spelen in de aanpak van grootste
delijke problemen als hittestress, afnemende biodiversiteit 
en wateroverlast. De stad telt 18,5 km2 onbenut dak, dus 
daar valt veel winst te behalen.

Medejurylid Marco de Kok bracht voor alle toehoorders de 
drie – Rotterdamse – projecten van de shortlist in herinnering: 

•  Startmotor, 566 starterswoningen nabij het Zuidplein  
met veel mogelijkheden voor sociale contacten tussen 
bewoners door de vele collectieve ruimtes en door  
vier verschillend uitgewerkte multifunctionele daken;

•  Little C, een grootstedelijke ontwikkeling in de Coolhaven 
met een enorm retentiedak, slim watermanagement,  
een parkeergaragedak, dat fungeert als openbare  
ruimte en zonnepanelen, groen en verblijfsfuncties op  
de hogere daken;

•  De Groene Kaap, nog zo’n grootstedelijke ontwikkeling, 
nu in hot spot Katendrecht. Hier ook veel ruimte voor 
groen, sociale ontmoeting en PV (op de hoogste daken) 
en uitgevoerd met een (semipublieke) doorlopende 
dakroute met loopbruggen tussen de verschillende  
gebouwdelen. 

Prijswinnaars Dak van het Jaar 2021 hellende daken. Prijswinnaars Dak van het Jaar 2021 platte daken.
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Hierna richtte Gunther Guinée de schijnwerper op  
Henri Polman, die in 1994 samen met Ruud Nijland Gilde 
Software startte, dat bedrijfssoftware leverde voor schilders
bedrijven. Een jaar later krijgt het pakket een uitvoering 
voor de dakenbranche en Gilde Software wordt hierin 
marktleider, later met o.m. DakOffice en 2DCad. Henri is 
ook actief in andere branches, maar de dakenbranche 
heeft altijd een speciale plek in zijn hart gehouden. Nu, net 
geen 30 jaar na de oprichting, gaat Henri tijd maken voor 
zijn gezin en voor z`n talloze hobby’s. 

De derde toevoeging aan de Dak of Fame kwam uit handen 
van Palmyra Lindeman. “Edwin Fagel begon twintig jaar 
geleden als redacteur bij Dirk Lindeman. In 2010 nam ik  
het bedrijf over en gelukkig wilde je ook voor mij werken. 
Dat verliep al die jaren sindsdien erg prettig. In 2019 heb je 
al de hoofdredactie van Roofs achter je gelaten en binnen
kort ga je ook je laatste editie van steilDAK afronden en ga 

je de dakenbranche verlaten om je te richten op je passie 
dichten. Ik wens je alle goeds toe en heel veel succes in  
de verdere toekomst.”

Daarna was het podium voor Wolter Kroes, die de voetjes 
al snel van de vloer kreeg. Om twaalf uur gingen de lichten 
aan en vervolgden de gasten en de organisatie hun weg 
naar huis, hotelkamer of naar de pub. ■

Uit deze drie uitstekende kandidaten heeft de jury De Groene 
Kaap als winnaar uitgeroepen. Alle drie de kandidaten 
hebben een prominente rol voor de sociale functie,  
bij De Groene Kaap was dit verder uitgewerkt in een echt 
daklandschap, met veel hoogteverschillen, diversiteit in 
de verblijfsplekken en verbindende elementen die erin zijn 
aangebracht, zoals de turquoise lijn. Het vroeg betrekken 
van onderaannemers was ook hier een slimme zet, die de  
uiteindelijke uitvoering en kwaliteit zeker ten goede zijn 
gekomen. Verder was er waardering voor de overal toege
paste hoge borstweringen: “Ze lijken simpel, maar zouden 
eigenlijk standaard moeten zijn. Niet alleen vanuit veiligheid, 
ook vanuit de potentiële gebruiksmogelijkheden.” En ook 
waardering voor het mooi ontworpen groen en het bepaald 
niet klein uitgevallen insectenhotel. 

De prijs werd in ontvangst genomen door Henk Vlijm  
(Optigrün Benelux), Erik Steegman (Kiwa BDA Dakadvies), 
Martin van Peenen (H.D.O. Dakbedekkingen),  
Thod Binder (Binder Groenprojecten) en Nikkie Notten  
en Gaston van der Heijden (beide Zoontjens).
Alle winnaars van harte gefeliciteerd met de prijs!

DAK OF FAME 
Halverwege de feestelijke avond werden drie mensen uit 
de dakenwereld naar het podium gehaald, die minstens 
twintig jaar een grote bijdrage hebben geleverd aan de 
dakenbranche. 

Als eerste bracht Benno Nijenhuis (Carlisle Construction 
Materials) een eerbetoon aan Hans ter Horst (links op  
de foto), die hij omscheef als pleitbezorger van de EPDM 
industrie. “Hij staat niet alleen bekend om zijn technisch 
inhoudelijke kennis, maar zeker ook zijn verbinding met 
verwerkers, dakdekkersorganisaties, belangenorganisaties 
en alle stakeholders die zich daar omheen bewegen.  
Hans staat in ons marktsegment bekend als gepassioneer
de ‘dakman’ die na een mooie carrière ons gaat verlaten. 
Een mooie en ook rechtvaardige reden om hem hiervoor 
een stuk waardering te geven.”

DVHJ 2021Lindeman Uitgevers 
feliciteert 

de winnaars van 
Dak van het Jaar 2021

De Groene Kaap
in 

Rotterdam
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VEILIG EN GEZOND WERKEN

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Nee, dan ons domein: de bouw. Daar zie je helaas maar al 
te vaak dat de mannen het materiaal net niet volgens de 
voorschriften verwerken. Dat het gereedschap niet gebruikt 
wordt zoals bedoeld. Ze staan eigenlijk gewoon te prutsen. 
Om goed te kunnen werken, moet er zijn opgeleid. Er moet 
geleerd zijn hoe je materialen verwerkt, hoe je met gereed
schap omgaat. Er is dan een basis, een begin van kennis. 
Denk hierbij ook aan het kennen van de handleidingen en 
verwerkingsvoorschriften.

Tijdens het werken leer je en doe je kennis op. Dat noemen 
we ervaring. Ervaring zetelt zich onwrikbaar in het hoofd  
en is sterker dan iets dat je op een andere manier hebt  
geleerd. Leren in de praktijk en leren van fouten is het 
meest krachtige leerproces dat ik ken. Zoals de kok die 
moet weten hoe hoog het vuur moet staan, zo moet de 
man op het dak weten wanneer de wind te hard waait. 
Zowel voor de hoogte van het vuur als voor de sterkte van 
de wind zijn geen harde regels. Dit noemen we inzicht:  
het combineren van kennis en ervaring. Die mogelijkheid om 
kennis en ervaring op te doen, inzicht te krijgen en fouten  
te maken moet zich voordoen in een veilige omgeving. 
Denk aan een opleidingsinstituut, waar laag bij de grond 
een dak gemaakt kan worden. 

Talent is ook een belangrijke eigenschap. Talent maakt 
dat een werknemer creatief is met de kennis, de inzichten 
en de ervaring en zorgt dat hij of zij deze in onverwachte 
situaties kan inzetten om toch voldoende veilig te kunnen 

gebruiken. Een talentvolle werknemer is een vakmens,  
die iets kan maken in bijna onmogelijke omstandigheden, 
die kan spelen met de omstandigheden en de mogelijk
heden die het gereedschap hem biedt zonder dat het echt 
gevaarlijk wordt. En die zijn materialen kent in al zijn toepas
singen en weet wat te doen om ze optimaal te gebruiken.  
Talent maakt dat je kunt variëren.

Deze competenties zijn niet vanzelfsprekend aanwezig.  
Opleiden en cursussen volgen levert kennis op. Kennis leren 
toepassen is doen onder begeleiding, ofwel trainen. Erva
ring wordt bijvoorbeeld overgedragen in een werkoverleg 
met collega’s. Materialenkennis wordt overgedragen door  
instructies en het lezen van de verwerkingsvoorschriften. 
Veilig werken met gereedschap en het veilig werken met 
materialen leer je door de handleidingen te bestuderen. 
Het herkennen van onveilige situaties train je door met  
elkaar dagelijks de werkplekken te beoordelen op veiligheid. 

Dat alles is alleen mogelijk met stimulering van de werk
gever en de opdrachtgever. Een veilige werkplek en  
veilig werken gaat het best door samen te werken. 
 Samenwerken door elkaar aan te spreken op wat je ziet. 
Het aanspreken levert in feite gratis adviezen op, waarmee 
je kennis en ervaring vergroot. Wees dankbaar dat  
je ze kunt geven en wees dankbaar dat je ze krijgt.  
Je bent nooit uitgeleerd. ■

Om een goed product te kunnen maken zijn,  

goede ingrediënten nodig. In de keuken gebruik  

je ingrediënten zoals groenten, vlees en kruiden  

en materieel zoals pannen en oven. Maar ook met  

de beste ingrediënten en de mooiste pannen kan  

een kok het nog aardig verprutsen. Heb je het ooit zo  

zout gegeten is een spreekwoord dat dan letterlijk opgaat. Als een  

kok zijn klant een onsmakelijke maaltijd voorschotelt, accepteren  

we dat niet en sturen het terug, met een niet zo fijne beoordeling  

op Tripadvisor als toetje. 

Kennis is niet alles

Adri F
rijt

er
s

WWW.ACTIONDAK.NL

Bestel gewoon vanaf 
het dak!

Actiondak, de online groothandel in:

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

- DAKRANDAFWERKING - VEILIGHEID - GEREEDSCHAP - KLEDING

ACTIONDAK



MEER MOGELIJK MET ALUMINIUM DAKRANDAFWERKING

Voor de dakrandafwerking biedt Roval Aluminium 

meer oplossingen dan alleen de standaard aluminium 

daktrim. Tot het uitgebreide assortiment behoren 

ook bijzondere architectonische dakranden in allerlei 

modellen, kleuren en afwerkingen. Daarnaast wordt 

de dakrand in nieuwbouwprojecten steeds vaker 

afgewerkt met onze aluminium muurafdekkappen. 

Makkelijk in onderhoud, mooi om te zien én zeer 

eenvoudig te monteren.

Roval Aluminium 
Roval Aluminium is specialist in de ontwikkeling, 

productie en levering van aluminium bouw-

producten voor daken en gevels. 

Tot het uitgekiende assortiment behoren onder 

meer aluminium dakranden, waterslagen, 

muurafdeksystemen, balusters, groendakproducten, 

dakrand- en doorvalbeveiliging en privacyschermen. 

Daarnaast biedt Roval Aluminium maatwerk in 

zetwerk. Mooi, functioneel en duurzaam.

Laat je inspireren op www.roval.nl

APAX, 
HOOGWAARDIGE 
TOPLAAG
IN EEN EENLAAGS
DAKDEKKINGSSYSTEEM

Soprema Nederland is de fabrikant voor het complete 
pakket met logistiek op maat en altijd dichtbij!

WWW.SOPREMA.NL
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Maak EPAadvies concreet met een 
Kiwa BDA Duurzaamheidsrapport

Erik Steegman, Kiwa BDA 

Vanuit de Nederlandse overheid is besloten dat alle kantoor
panden boven de 100 m² per januari 2023 minimaal over 
energielabel C moeten beschikken. Om woningen of 
 bedrijfspanden te verduurzamen, is het voor een woning
bouwvereniging of vastgoedeigenaar belangrijk om een 
advies voor energiebesparende maatregelen te laten 
opstellen door een externe energieadviseur. Het rapport 
geeft inzicht in de verbetermaatregelen die kunnen worden 
 getroffen om een bedrijfspand of woningbestand bouw
kundig en installatietechnisch verder te optimaliseren.

ENERGIEADVIES
Een EPArapportage beschrijft de huidige stand van zaken 
van een gebouw en zoomt vervolgens in op de energie
prestaties. Zo worden ook het actuele gas, elektriciteit en 
warmtegebruik in kaart gebracht en is er een energieindex 
die de huidige energiezuinigheid van het object uitdrukt.  
In het energieadvies worden de verschillende maatregelen 
toegelicht die genomen kunnen worden. Zo krijgt de aan
vrager inzicht in de energiebesparingen, comfortverbeterin
gen, kosten, baten en de terugverdientijden. Het is uiteinde
lijk aan de woningbouwvereniging of pandeigenaar welke 
maatregelen als eerste worden aanpakt. 

WAARDEVOLLE INZICHTEN
“Voor een opdrachtgever en eigenaar van een bedrijfspand 
biedt een EPArapport waardevolle inzichten in de energie
besparingen die behaald kunnen worden en de maat
regelen die daarvoor nodig zijn”, begint Martin van Zwol, 
adviseur duurzaamheid bij Kiwa BDA. “Toch kan het niet 

bij duurzame maatregelen vanuit de woningbouwvereni
ging vaak een hoofdaannemer wordt aangesteld die alle 
maatregelen vanuit een aanbesteding in opdracht krijgt. 
Dit ondanks dat de woningbouwvereniging vanuit onder
houd een RGScontract voor het beheer van alle daken 
heeft afgesloten met gerenommeerde dakdekkersbedrijven. 
Vanuit de aanbesteding en inkoop wordt dan vaak een 
ander dakdekkersbedrijf voor de duurzame renovatie  
van hetdak aangesteld. Als er sprake is van een verzoek 
tot een EPA kan uiteraard ook het vaste dakdekkersbedrijf 
vanuit het RGScontract zorgen voor een advies voor 
duurzame maatrege len vanuit de totale bouwschil en zelfs 
vanuit installatietechniek. Door voor te sorteren op het Kiwa 
Duurzaamheidsrap port houden de RGS bedrijven de regie 
daardoor in handen.” 

TOEPASBAAR IN DE PRAKTIJK
Hoe ziet dat er in de praktijk uit? In het Duurzaamheidsrap
port worden de algemene maatregelen uit het EPA in detail 
uitgewerkt voor bijvoorbeeld het extra isoleren van een plat  
of hellend dak of de gevel en vloer en het  verduurzamen 
van installatietechniek en energieopwekking. Na de defini 
tieve keuze van de opdrachtgever worden deze aanbeve
lingen omgezet als definitieve maatregel in de Duurzaam
heidsrapportage. Door een (prestatie)bestek, inclusief 

uitgewerkte detailtekeningen, wordt een definitieve bouw
kundige omschrijving uitgewerkt. Deze gedetailleerde 
rapportage kan ook worden ingezet voor een aanbesteding, 
omdat deze direct door een uitvoerende bouwkundig  
aannemer of vanuit de installateur gebruikt kan worden 
voor een uiteindelijke offerte.

ROUTEKAART 
Elk onderzoek start met een kennismakingsgesprek, waarin 
onder andere het ambitieniveau en het stappenplan  
wordt besproken. Indien er geen EPA maatwerkrapport is 
gemaakt, kan door de Kiwa BDAenergieadviseur een  
scan conform NTA 8800 verzorgd worden. Hieruit volgt dan 
een globaal duurzaamheidsadvies. Vervolgens start het 
Kiwa BDA Duurzaamheidonderzoek voor de gebouwschil, 
waarbij visueel en destructief onderzoek van de gevels, 
daken en vloeren gecombineerd kan worden met het 
onderzoek van de installaties. Vanuit het duurzaamheids
onderzoek wordt een technische omschrijving gemaakt 
voor het aanbestedingstraject, waarbij offertes opgevraagd 
worden. Hierna zal via beoordeling en overleg met de  
opdrachtgever een gunningsadvies opgesteld worden. 
Tijdens de bouwbegeleiding controleert de Kiwa BDA 
inspecteur ook de uitvoering. Uiteindelijk kan het traject op
geleverd worden en afgerond met een nieuw energielabel.

SUBSIDIE VOOR HET MKB
Door RVO wordt momenteel groot ingezet 
op een Subsidieregeling Verduurzaming 
MKB (SVM). Deze regeling is bestemd voor 
mkbondernemingen (zoals ook het pand 
van een dakdekkersbedrijf) tot 250 fte’s en 
een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen. 
Met deze subsidie kan de eigenaar of 
huurder van een pand een externe adviseur 
inhuren voor het opstellen van bijvoorbeeld 
een Kiwa BDA duurzaamheidsrapport.  
Vanuit deze rapportage wordt meteen het 
energieprestatieadvies via een scan mee
genomen. Het kan hierbij in het algemeen 
gaan om een verduurzamingsadvies inzake 
een bedrijfspand, maar ook om adviezen 
vanuit duurzame bedrijfsvoering. De subsidie 
is voor een deel aan te vragen voor het 
energieadvies opgesteld door een energie
adviseur voor de volgende maatregelen:
•  het isoleren van gevels, vloeren en daken;
•  het aanbrengen van HR++beglazing; 
•  het installeren van PV zonnepanelen;
•  klimaatadaptieve maatregelen als water

buffering, retentiedaken e.a.

Meer informatie: www.kiwa.com/nl/nl/ 
service/bdaduurzaamheidsadvies ■

Een Energieprestatieadvies (EPA) geeft inzicht in de bouwkundige en 

installatietechnische verbeteringen, die genomen kunnen worden om 

een gebouw energiezuiniger te maken. Voor een dakdekkersonder

neming, een aannemer of een opdrachtgever (vastgoedeigenaar, 

woningbouwvereniging, VvE) die daadwerkelijk met de adviezen aan 

de slag gaat, is deze rapportage als basis echter niet gedetailleerd 

genoeg. Daarom is er een Kiwa BDA Duurzaamheidsrapport ontwikkeld, 

een concrete uitwerking van de EPAaanbevelingen.

Erik Steegm
an

ERIK STEEGMAN

worden ingezet bij de 
feitelijke realisatie van  
de plannen door een  
uitvoerder of bouwbege
leider. Een EPA geeft een 
duidelijk beeld van de 
huidige situatie en met de 
adviezen rondom duurzaamheid  
is het voldoende voor een eenvoudige kostenbegroting 
voor het inzicht van een opdrachtgever of eigenaar.  
Maar een EPA kan zeker niet direct worden ingezet bij de 
realisatie van de verduurzamingsplannen door een uit
voerende, laat staan bouwbegeleidende partij.”
Kiwa BDA ontwikkelde daarom het Duurzaamheidsrapport, 
een aanvulling op het EPA waarin de energiebesparende 
maatregelen worden aangevuld met concrete berekenin
gen en materiaaladviezen. Van Zwol: “Denk bijvoorbeeld 
aan berekeningen van de aanvullende dikte van dakisolatie, 
het soort dakbedekkingssysteem en het ophogen van 
dakranden en andere zaken, waarmee tijdens de renovatie 
rekening moet worden gehouden.” Ook de aanpassingen 
op installatiegebied en details voor de uitvoering worden 
volgens Van Zwol meegenomen in het Duurzaamheids
rapport. “Het Kiwa BDA Duurzaamheidsrapport bevat de 
juiste omschrijving of prestatieeis, inclusief detailleringen, 
die noodzakelijk zijn voor een uiteindelijke aanbesteding in  
de nieuwbouw en het onderhoud via de hoofdaannemer 
maar zeker ook vanuit Resultaat Gericht Samenwerken (RGS)  
voor een dakdekkersbedrijf.” 

REGIE IN HANDEN
“Momenteel zien wij in de praktijk een tendens ontstaan dat  

Routekaart
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Niets meer missen uit de dakenbranche? 
Neem een abonnement op 
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NR.1 - JANUARI 2022

VAN RECRUITER TOT DAKDEKKER

DAKTUIN ALS SOCIALE HOTSPOT BINCK EILAND

SPECIAL: KUNSTSTOF DAKBEDEKKINGEN
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NR.2 - FEBRUARI 2022

DAK VAN HET JAAR 2021: DE LONGLIST

SENSOREN: BESLISSINGEN MAKEN OP BASIS VAN KENNIS

SPECIAL: BITUMEN DAKBEDEKKING
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NR.3 - MAART 2022

“WE STAAN AAN DE VOORAVOND VAN EEN REVOLUTIE”

LEREN WERKEN IN EEN SPANNINGSVELD

SPECIAL GELE DAKEN
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HÉT VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE

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

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

Voor meer informatie zie www.roofs.nl

Roofs
HÉT VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE
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www.bdaopleidingen.eu

BDA Dak- en Gevelopleidingen

Avelingen West 33

4202 MS Gorinchem

T. 085 48 71 910 

E. info@bdaopleidingen.nl

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.

April

01.04 Cursus Inspecteur zonnestroominstallaties Scios Scope 12 4 dagen

06.04 Dakcursus Platte Daken  7 dagen 

07.04 Onderhoudsinspecteur Platte Daken 4 dagen

11.04 Cursus medewerker daktuin en gevelgroen Onderhoud 1 dag

12.04 Onderhoud en beheer Platte Daken 2 dagen

20.04 Veilig werken op hoogte voor dakbegroeners 1 dag

Mei

12.05 Bouwkundige montage van zonne-energiesystemen 2 dagen

12.05  Onderhoud en beheer van Gevels 2 dagen

16.05 Installeren van zonnestroomsystemen tot in de meterkast 3 dagen

23.05 Cursus PV-installaties aansluiten op de meterkast 1 dag

31.05 Veilig werken op hoogte 1 dag

Juni

03.06 Cursus Inspecteur zonnestroominstallaties Scios Scope 12 4 dagen

13.06 Ontwerp van zonnestroomsystemen 3 dagen

16.06 Cursus PV-installaties aansluiten op de meterkast 1 dag

22.06 Bouwkundige montage van zonne-energiesystemen 2 dagen

27.06 Installeren van zonnestroomsystemen tot in de meterkast 3 dagen
2022

Aabo Trading, opgericht in 1987, is Nederlands grootste, ongebonden 
groothandel in dakmaterialen en aanverwante artikelen. Het is 
die ongebondenheid die ons in staat stelt om steeds een eigen 
marktbenadering te kiezen en ervoor gezorgd heeft dat wij zijn 
uitgegroeid tot de meest complete aanbieder voor álles dat met 
het dak te maken heeft.

Van Leeuwarden tot Maastricht: met 21 vestigingen er is altijd een Aabo 
in de buurt. Elke vestiging is uitgerust met een industriële zetterij waar 
zetwerk in o.a. zink, Plastisol en kleurgecoat staalplaat direct na bestelling op 
maat wordt gezet en een uitgebreide shop waar al ons gereedschap en klein 
materiaal gemakkelijk binnen handbereik liggen. 

Of het nu gaat om dakmaterialen, bevestigingsmiddelen, duurzame dak-
oplossingen, gereedschap, dakveiligheid of hoogwaardig zetwerk uit eigen 
zetterijen: wij hebben de materialen én de kennis in eigen huis en eigen 
beheer. Onze filosofie is om voor onze klanten de ultieme dakenpartner te 
zijn die niet alleen álles voor het dak heeft, maar ook álles voor het dak geeft.

Álles voor het dak.
Uw ultieme dakenpartner, áltijd in de buurt!

• Het grootste assortiment dakmaterialen in NL
• Altijd in de buurt met 21 vestigingen
• Zeer korte levertijden, veelal binnen 24 uur uit 

voorraad geleverd
• Vergaande ondersteuning door o.a. advisering, 

calculaties en trainingen
• Zetwerk op maat uit eigen zetterijen in zink, 

plastisol en PVDF 
• EPDM dakbedekking op maat gesneden 
• Groot assortiment dakgereedschap
• Complete eigen lijn bevestigingssystemen
• Zonnepanelen, infraroodverwarming en 

warmtepompsystemen
• En nog véél en véél meer.  

Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

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

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

Nu ook in 
Leeuwarden!
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Om deze transparantie te onderstrepen, hebben wij een 
Manifest opgesteld, een document met tien  voorwaarden 
waaraan zowel de bestaande als eventuele nieuwe toe
treders zich zullen houden. Het is een document waar u 
ook ons aan kunt houden en waarmee wij onderstrepen 
dat de leden van de VESP hoogwaardige producten, 
 service en kennis bieden. 

MANIFEST VESP
1  Wij voldoen met onze producten aan alle wettelijke eisen 

en  voorschriften die van toepassing zijn in de Benelux. Alle 
producten zijn minimaal voorzien van een CE certificering.

2  Wij zijn in het bezit van een geldig KOMO en/of ATG attest 
voor de aangeboden EPDMdaksystemen.

3  Wij beschikken over een organisatie om opleidingen te 
verzorgen voor verwerkers en om assistentie te verlenen 
op projecten om op die manier er voor te zorgen dat 
de verwerking van de aangeboden EPDM producten 
geschiedt op een kwalitatief hoogstaande wijze.

4  Wij zorgen er voor dat onze opleidingen van een kwalita
tief hoog niveau zijn en bij voorkeur worden erkend door 
Constructiv (B), HIBIN (NL), Sociaal Fonds Bikudak (NL), 
Confederatie Bouw (B) of een vergelijkbare instantie.

5  Wij nemen initiatieven ter promotie van EPDM in al zijn 
toepassingen in relatie tot het gevoerde assortiment: 
dak, gevel en geo.

6  Wij promoten en bevorderen EPDM toepassingen op  
basis van technisch en wetenschappelijk onderzoek  
(o.a. op gebied van duurzaamheid).

7  Wij zijn bedrijven die financieel gezond zijn en hun 
financiële verplichtingen kunnen nakomen.

8  Wij doen constant inspanningen om de aangeboden 
daksystemen zo duurzaam mogelijk te maken. De bedrij
ven besteden zorg aan het milieu en streven continu naar 
een zo laag mogelijke uitstoot van broeikasgassen.

9  Wij gaan strikt vertrouwelijk om met de strategisch belang
rijke informatie die vanuit de VESP verkregen wordt en 
gebruiken die informatie uitsluitend ter bevordering van 
de afzet van EPDM in de Benelux.

10  Wij houden ons aan alle wettelijke regels die van 
toepassing zijn in de Benelux, dus ook aan de wetten 
met betrekking tot consumentenbescherming en vrije 
mededinging.

(Ook te lezen op https://vespepdm.com/manifest)

Als brancheorganisatie dien je transparant te zijn naar je stakeholders 

en marktsegment. Dit doen wij sinds onze oprichting op 5121995  

als de Verenigde EPDM Systeem Producenten (VESP) al meer dan  

25 jaar, vooral door onze kennis te delen. Dat heeft inmiddels geresul

teerd in een mooie marktpositie, waarbij nagenoeg elk derde platte 

dak in België en elk vijfde platte dak in Nederland met hoogwaardige 

EPDM wordt afgedicht. 

VESP Manifest

Staand vlnr: Benno Nijenhuis (Carlisle CM Europe), Jan Wulleman 

(SealEco), Hans ter Horst (Carlisle CM Europe), Geert-Jan Vogels 

(Mawipex), Sylvie Baelen (VMBS), Koen de Landsheere (Firestone), 

Filip Biesmans (CPE). Knielend: Edwin van Dijk (SealEco),  

Pieter van Beek (buitengewoon lid). Niet op de foto: Bart van Beek 

(Van Beek EPDM) en Ronan Felix (Firestone). 

Wilt u meer weten: www.resitrix.nl

Unieke EPDM dakbanen 
voor iedere toepassing op het platte dak



FIRESTONE 
EPDM DAKSYSTEMEN

VERDEELD DOOR: 

WWW.CPE.NL

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

DAMPSCHERMEN EN BEVESTIGINGSMIDDELEN.

AL DEZE COMPONENTEN WERKEN OPTIMAAL SAMEN ZODAT DEZE, IN COMBINATIE  

MET GOED VAKMANSCHAP, EEN LANGDURIGE WATERDICHTING EN BEHOUD VAN  

ISOLEREND VERMOGEN WAARBORGEN.

MAAK DE OVERSTAP NAAR EPDM

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

OOHD ACADEMY
De OOHD Academy is het online
leerportaal voor dakdekkers.
Iedereen werkzaam bij een werkgever
die afdraagt aan OOHD kan hier gebruik 
van maken. Met de OOHD Academy 
kunt u gratis e-learnings 
en trainingen volgen.

www.opleidingenhellendedaken.nl  |  Telefoonnummer: 085 489 90 50

OOHD Academy is mede mogelijk gemaakt door GNL (sectie daken), Vakfederatie Rietdekkers,
Nederlandse Vereniging van Leidekkers en de Landelijke Belangen Vereniging.

Nu ook in 
Duits, Engels, 

Hongaars, 
Pools en 

Roemeens!



Special 
groene daken
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Aandacht voor daktuinen zorgt 

voor een sneeuwbaleffect, ziet 

Lisa van Schagen, dakarchitect bij  

de Dakdokters. “Ik vind het moeilijk 

om me voor te stellen dat we in 

Nederland vanaf nu nog zwarte 

bitumendaken opleveren, zonder 

verder iets met het dak te doen.”

Lisa van Schagen (Dakdokters)

“ Het dak is een populair 
stuk gebouw”

beperkingen: bomen zijn zo zwaar dat ze doorgaans alleen 
boven een kolom geplaatst kunnen worden. In het be
plantingsplan wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met 
agressief wortelende soorten. Door het ontbreken van volle 
grond liggen pad en het groen op een daktuin meestal 
niet op hetzelfde niveau. Maar over het algemeen zijn er 
niet veel beperkingen aan het groen dat op een dak kan.  

Nolanda Klunder

In de wereld van het groene dak zijn de Dakdokters  
een begrip. Het bedrijf heeft sinds 2009 als missie om zo 
veel mogelijk daken van Nederland van groen te voor 
zien. Een recent voorbeeld van hun werk is de Student  
Experience Minervahaven in Amsterdam, genomineerd 
voor Dak van het Jaar 2021.

ALLES ONDER ÉÉN DAK
Lisa van Schagen is Hoofd Ontwerpteam van de Dakdokters.  
Ze vertelt: “De kracht van de Dakdokters is dat we een multi 
disciplinair team zijn met architecten, landschapsarchitecten, 
dakdekkers, timmermannen en hoveniers (zowel vast als 
zzp). Wij ontwerpen niet alleen, maar voeren onze projecten 
ook uit. Ons motto is: alles onder één dak. De dakdekkers 
komen van Kroon Dakdiensten, het dakdekkersbedrijf dat 
we een paar jaar geleden overnamen. De meerwaarde 
van de vier ervaren dakdekkers in ons team is dat we hun 
kennis in huis hebben: hun kennis van materialen, van 
garantiebepalingen, van duurzame producten.”
“Als architect ontwerp ik het dak binnen de gegeven rand 
voorwaarden”, licht Van Schagen toe. “Constructiebereke
ningen worden door externe bureaus gedaan. Voor de 
invulling van het groen op het dak zijn er landschaps
archi tecten in ons team. Het mooiste is om een daktuin te 
maken die hetzelfde tuingevoel geeft als een tuin op de 
begane grond. Daken komen naast kansen echter ook met 

De hoogte is niet vaak een beperkende factor; op gro
te hoogte heb je wel meer wind, dus om de planten te 
 beschermen kun je bijvoorbeeld de borstwering verhogen.”

DAKTUINEN VERSUS TUINEN OP HET MAAIVELD
Van Schagen: “Een belangrijk verschil tussen een daktuin en  
een tuin op het maaiveld wordt gevormd door constructieve  
beperkingen. Als dakarchitect kijk ik daarnaar. Er is een 
 essentieel verschil tussen nieuwbouw en bestaande bouw. 
Bij nieuwbouw kun je van tevoren bepalen wat de con
structie moet kunnen dragen. Een voorbeeld is het duindak 
dat we maakten op een nieuw appartementencomplex  
in de Jordaan in Amsterdam: hier creëerden we een duin
landschap op het dak met daarbij een natuurbad op 
basis van zout water. Dat is aanzienlijk zwaarder dan de  
gemiddelde daktuin. Bij bestaande bouw heb je vrijwel 
altijd te maken met constructieve beperkingen. Daken zijn  
doorgaans alleen berekend op wat sneeuw en onderhouds 
belasting. Soms kan er alleen een sedumdak. Dat is beter 
dan een zwart bitumen dak, maar een sedumdak is vanuit 
biodiversiteit bekeken niet zo interessant. We hebben een 
upgrade ontwikkeld, een ‘biodivers dak’, met een iets 
dikkere substraatlaag, die meer doet voor de biodiversiteit. 
Over het algemeen geldt: hoe dikker de substraatlaag, hoe 
meer mogelijkheden qua beplanting, hoe beter. Daarvoor 
moet je een dak soms verstevigen of moet je er een con
structie, een stalen balklaag, overheen plaatsen.”

Een ander verschil tussen daktuinen en tuinen op het maai
veld is de afwatering, vertelt Van Schagen. “Een oplossing 
is waterbuffering in een drukvast krattensysteem onder de 
daktuin, zoals bij onze Polderdaken. De kratten bufferen het 
water én leveren water voor irrigatie. Die irrigatie gaat van 
onderaf, wat tot minder verdamping leidt op hete dagen. 
Irrigatie van onderaf zorgt bovendien voor sterkere wortels.”
Een derde verschil is de veiligheid. Van Schagen: “Waar dat 
bij parken geen onderwerp is, heb je bij daktuinen altijd te 
maken met valbeveiliging. Hekwerk is onderworpen aan 
regelgeving, wat beperkend kan werken en soms zelfs duur
zame plannen in de weg kan zitten. In het centrum van 
Amsterdam mag je bijvoorbeeld alleen de achterste helft 
van je dak gebruiken. Heb je te maken met een hoekpand, 
dan komt het erop neer dat slechts een kwart bruikbaar is 
als daktuin. Met zulke regelgeving heb je op het maaiveld 
niet te maken.”

SPECIAL GROENE DAKEN

Student Experience International, Minervahaven Amsterdam: binnen-

tuin met vijvers. Zie ook artikel in Roofs oktober 2021; foto: Dakdokters)

“ Er zijn veel disciplines nodig  
voor het ontwerpen en maken 
van een daktuin. Dat maakt  
het extra mooi als het lukt”

Op het dak van het natuurinclusieve Singelgrachtblok op de Groenmarkt zwem je tussen de duinen. (Foto: Buro Harro)
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DUURZAAMHEID
Is een groendak per definitie ook duurzaam? “’Duurzaam
heid’ is een verzamelwoord, dat verder verfijnd moet worden. 
Je kunt bijvoorbeeld kritisch zijn op het materiaalgebruik, 
maar je moet daarbij het hogere belang niet uit het oog 
verliezen. Je kunt bijvoorbeeld zeggen: de kratjes in de 
polderdaken zijn van plastic en ‘dus’ niet duurzaam,  
maar dit plastic is 100% recyclebaar, de kratten gaan 
rustig 20 jaar mee, zijn herbruikbaar en bergen duizenden 
liters water dat anders zo de afvoer in zou zijn gegaan. 
Dat gaat over zoveel meer. Je kunt ook kritisch zijn op wat 
biodiversiteit betekent. Moeten groene daken bijvoorbeeld 
alleen inheemse planten bevatten? Een duindak middenin 
Amsterdam is niet inheems. Vraag je dan af wat inheems 
betekent, zijn dat de planten die hier groeiden voordat de 
stad Amsterdam hier gebouwd werd? Sindsdien is het  
klimaat veranderd en zijn er andere soorten opgekomen. 
Het zijn belangrijke vragen om mee te nemen, maar je moet 

je er mijns inziens niet door laten weerhouden. Na decennia 
waarin we vierkante meters voor alleen mensen maakten 
met beton en baksteen, is het nu van groot belang om 
groen terug te brengen naar de bebouwde kom.” 

SNEEUWBALEFFECT
Van Schagen: “Ik hoop dat we het dak niet meer zien als 
vijfde gevel die alleen waterdicht gemaakt moet worden, 
maar dat we begrijpen dat het dak de plek is voor zonne
panelen, waterberging, groen en buitenruimte. Hoe langer 
ik hiermee bezig ben, hoe vreemder ik het vind dat we 
daken alleen afdichten met zwart bitumen. Kwalijk zelfs, ik 
word er bijna een beetje boos van. Vanaf nu zou eigenlijk 
álle nieuwbouw aangelegd moeten worden met een multi
functioneel dak in gedachten, dus met een constructie 
die geschikt is voor daktuinen en dakterrassen en met een 

verhoogde dakrand om een waterberging in op te sluiten, 
of zelfs een verhoogde borstwering voor valbeveiliging.  
Die eisen zouden opgenomen moeten worden in het  
Bouwbesluit. Bovendien is het vele malen goedkoper om 
het dak steviger uit te voeren dan om het achteraf te 
 verstevigen. 

“Langzaam maar zeker zien we het daklandschap ver
groenen”, besluit Van Schagen. “De regelgeving en de 
constructieve beperkingen bemoeilijken het proces.  
Er zijn veel disciplines nodig voor het ontwerpen en maken 
van een daktuin. Dat maakt het extra mooi als het lukt.  
De ene daktuin leidt tot de andere, mensen raken geïnspir
eerd door de voorbeelden die ze zien. Dat heeft de afgelo
pen vijf jaar tot een sneeuwbaleffect geleid, waardoor en  
dus gelukkig steeds meer daktuinen verschijnen. Ik ben blij  
dat wij daar als Dakdokters aan mogen bijdragen! Dat doen  
we ook op andere manieren, door bijdragen aan denktanks, 
creatieve sessies en lezingen. Daken komen steeds meer 
onder de aandacht, we zien dat er liefde voor is, dat mensen  
er enthousiast van worden. Soms noemen we dat het  
‘dakgevoel’, het exclusieve gevoel dat verblijf op een dak 
je kan geven. Het is een populair stukje gebouw.” ■

SPECIAL GROENE DAKEN

Lisa van Schagen in een daktuin in Amsterdam-Zuid: “Op het dak zijn 

drie hoekjes ingericht, tot een prachtige buitenruimte die ‘s zomers 

de hele dag bruikbaar is. Bereikbaar via een schuifbare daktoegang 

en voorzien van buitenkeuken, meubilair, buitendouche en groen. 

Door het dak deels te verstevigen, konden we plaatselijk meer sub- 

straat toepassen. Dit levert een diverser groenplan op, wat een echte 

tuinervaring geeft.”(Foto: Dakdokters, Ayelt van Veen)

Adembenemend uitzicht vanaf de daktuin  

aan de Schagchelstraat in Haarlem.  

(Foto: Dakdokters, Ayelt van Veen)

“ De kracht is dat we een multidisciplinair team  

zijn met architecten, landschapsarchitecten,  

dakdekkers, timmermannen en hoveniers.”

Polderdak op het Benno Premselahuis van de Hogeschool  

van Amsterdam. (Foto: Dakdokters)
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Met de toenemende populariteit van groendaken stijgt de  

vraag naar mensen die dat groen aanleggen en onderhouden.  

Bij BDA Dak en Gevelopleidingen kunnen medewerkers van  

groenbedrijven zich verder bekwamen tot gecertificeerd dakhovenier.  

Bij Aeres Almere gaat komend studiejaar de driejarige mboopleiding 

De groene stad van start.

Belangstelling neemt toe, aanbod ook

Opleidingen voor aanleg en  
onderhoud van groene daken

Nolanda Klunder

Bij BDA Dak en Gevelopleidingen zijn er drie cursussen  
van elk één dag, waarmee de hovenier wordt opgeleid  
om ook het groen op daken en gevels aan te leggen en te 
onderhouden. Daan de Mooij, Manager Opleidingen  
bij BDA, licht toe: “De cursussen Daktuin en gevelgroen  
bestaan al meer dan tien jaar. De laatste jaren zien we  
de belangstelling voor het onderwerp toenemen, nu het 
dak vanuit de waterdichte laag ontwikkeld is naar steeds 
meer een gebruiksdak voor recreatie, wateropslag,  
zonneenergie en groen.”

Met de veranderingen op het dak zijn ook de cursussen 
veranderd, vertelt De Mooij. “Vroeger lag bij deze cursussen 
de nadruk op sedumdaken, nu zien we door de opkomst 
van multifunctionele daken dat daken een compleet  
andere opbouw krijgen. Een dak wordt nu bijvoorbeeld  
opgebouwd uit een blauw dak voor waterberging en 
daarop afgewerkt met rood (gebruiksdak), geel (zonne
panelen) en groen. Dat betekent dat dakhoveniers een 
technische basiskennis van het dak moeten hebben om  
te weten wat mogelijk is en hoe ze kunnen werken met 
inachtneming van de waterdichtheid.”

KENNIS VAN HET DAK
De cursisten zijn hoveniers die zich willen bekwamen tot 
dakhovenier, legt De Mooij uit. “Ze willen hun werkzaam
heden aan tuinen uitbreiden. Kennis van het groen hebben 
ze dus al. In de cursus bespreken we onder andere welke 
planten geschikt zijn op het dak of juist niet, vanwege groei
snelheid, sterkte en zwaarte. Daarnaast is er in de cursussen 
veel aandacht voor kennis van het dak en de opbouw van 
een groendak en een groene gevel.”
Daarvoor zijn er drie afzonderlijke cursussen voor Medewerker 
daktuin en gevelgroen, elk van één dag: Veilig werken op 
hoogte, Medewerker onderhoud en Medewerker aanleg. 
Wie de cursussen doorloopt, kan aansluitend voor ieder van 
de drie vakdisciplines een examen afleggen. Bij voldoende  
resultaat ontvangt men een persoonscertificaat van  
Groenkeur. De Mooij: “Bij de eerste cursus, Veilig werken op  
hoogte, trainen we de cursisten om veilig te werken op het 
dak en in het gebruik van ladders, rolsteigers en aan
lijnsystemen. We laten ze daarbij ook even hangen in een 
harnas, om die ervaring te hebben. De tweede cursus gaat 
over onderhoud en behandelt de vraag: waar moet je op 
letten als je bestaande begroeiing komt onderhouden? 
Wat groen betreft leer je welk groen onderhouden moet 
worden, bijvoorbeeld omdat een boom zich te dreigt te ont 
wikkelen op het dak. Daarnaast gaat het vooral over techni 
sche aspecten van het dak. Kijk naar de zichtbare delen van  
het dak: zie je tekenen van veroudering, zijn er overlappen  
die loslaten, zit de afvoer verstopt door groen of een vogel 
nest? De derde cursus gaat over het aanleggen van dak 
tuinen en gevelgroen. Als dakhovenier bepaal je niet wat 
de dakopbouw is, maar je moet voldoende kennis hebben  
om in te schatten wat wel en niet mogelijk is. Welke belasting  
kan het dak dragen, wat zijn de eigenschappen van de 

toegepaste dakbedekking, hoe is de aansluiting op de 
gevels? Hoe moet je te werk gaan: welk gereedschap kun 
je gebruiken? Als je je spade in de substraatlaag zet, kun je  
immers de waterdichte laag beschadigen. Welk materieel  
kun je gebruiken, waar kun je dat neerzetten, kan een kraan  
mee het dak op? Bij nieuwbouwdaken die zijn ontworpen  
voor multifunctionele daken, kun je meestal wel met 
zwaar(der) materieel terecht. Bij bestaande bouw, bijvoor
beeld met een dakconstructie op kolommen, is niet alles 
mogelijk. Een trilplaat om je zandlaag aan te trillen voor de 
bestrating op het dak kun je bijvoorbeeld niet gebruiken  
in een pand dat al gebruikt wordt of bij een massieve  
betonnen dakconstructie.”

De kennis die wordt overgedragen blijft uptodate door 
nauwe samenwerking met de markt. “In een cursus probe
ren we altijd een combinatie te maken van een docent 
van BDA Dak en Gevelopleidingen en een externe docent 
vanuit de markt.” De cursussen zijn populair. Ze worden 
meerdere keren per jaar aangeboden voor twintig à dertig 
cursisten per cursusdag bij Medewerker onderhoud en 
Medewerker aanleg, vertelt De Mooij, en maximaal achttien 
bij Veilig werken op hoogte.

SPECIAL GROENE DAKEN

“ Met de veranderingen  
op het dak zijn ook de  
cursussen veranderd”

BDA Dak- en Gevelopleidingen leidt cursisten op tot gecertificeerd dakhovenier

Daan de Mooij, Manager Opleidingen bij BDA:  

“De laatste jaren zien we de belangstelling voor het  

onderwerp toenemen, nu het dak vanuit de waterdichte  

laag ontwikkeld is naar steeds meer een gebruiksdak  

voor recreatie, wateropslag, zonne-energie en groen.”
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NIEUWE MBO-OPLEIDING BIJ AERES ALMERE 
Richten de BDAcursussen zich op de ervaren hovenier, 
bij Aeres Almere kunnen leerlingen na het vmbo vanaf 
komend studiejaar een volledige mboopleiding van  
drie jaar op dit gebied volgen. Jan Maarten Visser, docent 
bij Aeres Almere, licht toe: “We zetten een nieuwe opleiding 
op, De groene stad. Deze opleiding begint met een breed 
basisjaar, waarna de leerlingen één van de drie profielen 
kiezen: De levende tuin, Het levende landschap en  
Het levende gebouw. Onderdeel van dat laatste profiel is 
dak en gevelgroen.”

Helemaal nieuw is dit vak niet, benadrukt Monique Bokdam,  
docent bij Aeres Almere: “Aanleg en onderhoud van dak  
en gevelgroen was al een keuzedeel bij de hoveniers
opleiding. Meerdere opleidingen in Nederland bieden dit 
keuzedeel aan. Het bestaat uit lessen en excursies over 
een periode van acht weken. Door de toegenomen vraag 
naar geschoolde krachten voor daktuinen en gevelgroen 
besloten we om het keuzedeel uit te breiden naar een 
uitstroomprofiel, dus een volledige driejarige BOLopleiding 
(Beroepsopleidende Leerweg) op mboniveau 3 en 4.” 

DRIE PROFIELEN
Visser vertelt: “Na het eerste jaar kiest de leerling van  
De groene stad als gezegd een profiel voor de andere 
twee jaren. Bij De levende tuin gaat het over aanleg en 
ontwikkeling van tuinen en groene steden, waarbij het niet 
alleen gaat over het praktisch aanleggen daarvan maar 
ook over het voorbereidende bureauwerk. Er ligt daarbij 
veel nadruk op groene tuinen, dus met minder bestrating, 
en op klimaatadaptief groen. Bij Het levende landschap 
gaat het over ecologisch groenbeheer. De derde richting is 

Het levende gebouw. Daarbij gaat het over het vergroenen 
van gebouwen, dus over het groen in, op of rondom het 
gebouw.”Bokdam voegt toe: “Je hebt het in deze opleiding 
over planten in het gebouw, groene wanden, groene gevels 
en groene daken. Dit mboprofiel is uniek binnen Nederland.”  
Op het gebouw van Aeres Almere is een groendak aan
gelegd door de Dakdokters. “Dat dak is heel veilig, met een 
brede balustrade, maar er is ook een ankerpunt aange
bracht zodat de leerlingen kunnen oefenen met klim
gordels en zichzelf aanlijnen en zekeren. Veiligheid is een 
belangrijk punt tijdens de opleiding”, zegt Visser.

GROEN EN TECHNOLOGIE
Bokdam: “Mensen denken vaak dat werken met groen 
betekent dat je vieze handen krijgt, altijd buiten bent en 
fysiek zwaar werk hebt. Dat is maar ten dele waar. Wij laten 
zien dat er ook veel technologie bij komt kijken: denk aan 
verlichting, robotmaaiers, irrigatie, tijdsklokken.” Visser vult 
aan: “Dakinspecties kan je laten uitvoeren door drones.  
Ons groene dak is een computergestuurd Polderdak,  
waarbij water in kratten wordt gebufferd en wordt afgevoerd 
op een later moment. Een systeem van sensoren en slimme 
dakstuwen bepaalt wanneer het water wordt geloosd, 
namelijk op het moment dat er geen neerslag wordt ver
wacht. Aandacht voor zulke technologie is een belangrijk 
onderdeel van het onderwijs.”

De lessen worden verzorgd door Aeresdocenten en gast
docenten uit de praktijk. Bokdam: “De opleiding komt tot 

stand in nauwe samenwerking met acht à negen  bedrijven.  
Zij denken met ons mee, verzorgen gastlessen en faciliteren. 
Dit is beroepsonderwijs zoals het bedoeld is: samenwerking 
tussen school en praktijk, waarbij de kennis vanuit het 
bedrijfsleven terechtkomt in de klas. Onze leerlingen zullen 
geen enkele moeite hebben om een goede stageplaats  
te vinden of later een baan.”

De opleiding zal na de zomer van start gaan. “Met voor
lichting en open dagen willen we potentiële studenten 
enthousiast maken voor De groene stad”, besluit Bokdam. 
“Bij sommige jongeren heeft werken in het groen een te 
eenzijdig imago van zwaar werk. Wij willen laten zien hoe 
veelzijdig dit superleuke vak is.” ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

SPECIAL GROENE DAKEN

Maarten Visser, docent bij Aeres Almere, licht toe: “We zetten een 

nieuwe opleiding op, De groene stad.”

Monique Bokdam, docent bij Aeres Almere: “Je hebt het in deze  

opleiding over planten in het gebouw, groene wanden, groene gevels 

en groene daken. Dit mbo-profiel is uniek binnen Nederland.”

Veiligheid maakt uiteraard ook deel uit van de BDA-cursus.

“ De leerlingen kunnen  
één van de drie profielen 
kiezen: De levende tuin,  
Het levende landschap  
en Het levende gebouw”



DAKEN&ZAKEN

Wij verwelkomen u graag op donderdag 3 november 2022 tijdens de tweede 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 18.00 uur en er is voldoende parkeergelegenheid.
Georganiseerd voor en door de dakenbranche.

Tot ziens op 3 november bij DAKEN & ZAKEN!

Deze beurs wordt mede ondersteund door:

•mawipex

De volgende bedrijven nemen deel aan

DAKEN & ZAKEN 2022

80 
Anjo

® 

dakmaterialen

•mawipex

D É  D A K B E G R O E N E R

... en haal de hemel in huis

ONTDEK 
DE NIEUWSTE 
GENERATIE 
LICHTKOEPELS ... 

NIEUW

Voor de best mogelijke isolatie en een strakke look zorgt de nieuwe Skylux iWindow3™. Deze 
vlakke lichtkoepel is superisolerend (Ug-waarde van 0,5 W/m2K) dankzij het compacte en 
isolerende pvc-raam en het 3-wandige en erg isolerende veiligheidsglas HR+++.

• geschikt voor alle platte daken en bij helling 0° en 25°. 
Advies 5° (om vervuiling & waterstagnatie te voorkomen)

• veilig dankzij het verharde 3-wandige glas
• geluidsdempend 41 dB
• onderhoudsvriendelijk en inbraakwerend
• perfect integreerbaar in het dak dankzij de keramische boord en slanke

omkadering uit geanodiseerd aluminium van slechts 55 mm
• maximale lichtinval (lichtmaat = dagmaat) 

www.skylux.be

adv roofs NL Skylux iWindow2 Opengaand 2017.indd   1 20/12/16   10:15

100%
CIRCULAR

Zie voor meer informatie www.dakenenzaken.nlDAKEN&ZAKEN

E X P E R I E N C E
C E N T E R

NEDERLAND

Met het nieuw ontwikkelde Retentie-element RS 60 en de instelbare 
Run-off control biedt ZinCo een eenvoudige en zeer effectieve 
oplossing om tijdens piekbuien een overbelasting van het rioolstelsel
te voorkomen. 

Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.         

ZinCo Benelux b.v.   •   Postbus 9092, NL  •  1006 AB Amsterdam   •   Tel. (020) 667 48 52   •   daktuin@zinco.nl   •   www.zinco.nl

De simpelste oplossing 
is vaak de besteRhenofol PVC, Rhepanol PIB, Polyfin FPO

www.qualityroofingsystems.nl

D&Z2022deelnemers.indd   1D&Z2022deelnemers.indd   1 28-03-2022   10:0028-03-2022   10:00
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Groene daken zijn allang niet meer een paar stroken sedum.  

Ze maken steeds meer deel uit van het landschappelijk 

ontwerp en bieden oplossingen voor hedendaagse maat

schappelijke  problemen. Ontwerp en onderzoeksbureau

Felixx gaat daarin nog een stap  verder  

en integreert groenfunctie liefst ook met  

de gebruiksfunctie. 

Landschapsontwerpers het dak op

Vanaf de start  
betrokken voor  
het beste resultaat

SPECIAL GROENE DAKEN

Floating Gardens: twee daktuinen en een groene patio. (Beeld: Orange Architects)

Jonas aan de toekomstige IJburgbaai. (Beeld: Orange Architects)

De patio van Jonas. (Beeld: Orange Architects)

In de Rotterdamse Merwehaven zetelt Felixx Landscape 
Architects & Planners, een bureau dat sinds 2014 nationaal  
en internationaal werkt aan landschapsontwerpen en ruim 
telijk onderzoek voor overheden en bedrijven. Felixx focust 
sterk op de aanpak van hedendaagse maatschappelijke  
problemen: veranderende klimaatomstandigheden, hitte
stress, afnemende biodiversiteit, wateroverlast en de energie
problematiek. Eind vorig jaar presenteerde het bureau 
tijdens COP26  de VN Klimaatconferentie in Glasgow  een 
catalogus met op de Natuur Gebaseerde Oplossingen 
(Nature Based Solutions) die mogelijke antwoorden biedt 
om de problemen die klimaatverandering met zich mee 
brengt het hoofd te kunnen bieden. Ook daken spelen 
hierin een belangrijke rol. 

MEERWAARDE
Marnix Vink, partner bij Felixx, vertelt dat het goed gaat met 
het bureau. “We merken dat gemeenten bij nieuwbouw en 
renovaties steeds meer interesse krijgen in klimaatadap
tatie en natuurinclusief bouwen. Daar komen wij dan aan 
te pas. Er is veel vraag naar landschapsontwerp en advies 
en we hebben inmiddels vijfendertig mensen werken aan 
een rijk scala van uiteenlopende opdrachten. 

Projectleider en technisch ontwerper Thijs van der Zouwen 
heeft nog wel wat toe te voegen aan de rol die Felixx speelt. 
“Natuurinclusief bouwen biedt een geweldige mogelijkheid 
woonmilieus te verbeteren en het beeld en uitzicht van 
bewoners te verrijken. Nog beter: groen als structurerend 
principe waar je de bebouwing aan kunt ophangen.”

FLOATING GARDENS
Twee projecten in Amsterdam zijn hier een mooi voorbeeld  
van. Floating Gardens is een onlangs gestart transforma tie
project in SloterdijkCentrum. Op de plek van een voormalig 
kantoorgebouw wordt een energiezuinig en energieop
wekkend woongebouw gerealiseerd met 191 koop en 
huurappartementen. Vink: “Samen met Orange Architects – 
een partij waar wij vaker mee werken – hebben wij de  
gemeentelijke tender van Floating Gardens gewonnen. 
Door zonnepanelen in de gevel te verwerken, konden we 
het dak grotendeels vrijhouden voor landschappelijke 
inrichting.”

Het gebouw krijgt twee daktuinen en een groene patio,  
elk met een eigen identiteit. Op de vijfde verdieping komt 
een gezamenlijke daktuin geïnspireerd op een boom
gaard. Dit vraagt rond de bomen om een draagvermogen 
van ongeveer 1.200 kg, die boven kolommen worden 
 gepositioneerd. Vink: “Langs de gevel komen wisselende 
randen met plantenbakken, waarin overhangend groen  
zit dat vanaf te straat te zien zal zijn. Vandaar de naam 
Floating Gardens. De bakken zijn tevens valbeveiliging.  
Het dak op de achtste verdieping krijgt een inrichting  
met duinvegetatie en een aantal heuvels met terrassen.  
De patio is vrij donker, daar is gekozen voor beplanting  
die van nature voorkomt als onderbeplanting in bos.”

Ontwerp voor de  

daktuin van Jonas.  

(Beeld: Felixx)
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Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

VROEG BETROKKEN
Floating Gardens is net als de meeste projecten ook een 
leerproces. Met als belangrijkste les: je krijgt de beste  
oplossingen en het best lopende proces als de belangrijk
ste partijen vanaf de start met elkaar aan tafel zitten.  
“Bij Floating Gardens was dat maar deels het geval”,  
vervolgt Van der Zouwen. “Daar maakten architect en  
constructeur de eerste slag en kwamen de installatieont
werpers en wij er pas later bij. Het risico is dan bijvoorbeeld 
dat schachten en kanalen niet bekend zijn. We  gebruiken 
dan onze creativiteit om dat op te lossen door de installatie  
onderdelen met plantenbakken te integreren. Er bleek ook 
meer isolatie nodig te zijn op het dak. Daardoor waren de 
eerder geplande gebakken klinkers niet meer haalbaar. 
We zoeken dan – achteraf – naar een alternatief dat in de 
geest is van het ontwerp.” 

JONAS
Een project waar Felixx wel vanaf dag 1 betrokken is, staat 
aan de toekomstige IJburgbaai. Jonas is een ontwikkeling 
van Amvest en omvat 273 huur en koopwoningen die door 
Orange Architecten zijn verenigd in een groot sculpturaal 
gebouw met een zinken gevel. Vink: “In, rond en op het 
gebouw zijn de collectieve ruimtes doorlopend verbonden. 
Zij structureren het gebouw langs de centrale as. Vanaf de 
entree naar een open patio op het parkeerdak waar groen, 
verharding en zelfs enkele bomen komen. Een overdekt atri
um strekt over het grootste deel van de as en heeft een dak 

op het een na hoogste dakniveau. Dit wordt een daktuin 
waar bewoners tot rust kunnen komen. Over een glasdak 
van het atrium loopt water zodat het oogt als een vijver.  
De hoogste daken worden volgelegd met PVpanelen.  
Jonas heeft als tweede woongebouw in Nederland BREEAM 
Outstanding behaald en dat lukt alleen als de ambities bij 
het hele bouwteam en vooral bij de opdrachtgever heel 
hoog zijn. We hebben die ambitie ook ingezet om een fijn 
woonmilieu te creëren met groen, verminderde kans op hit
testress en veel mogelijkheid voor sociale interactie; daarbij 
spelen de daken een grote rol.” 

TAXISTANDPLAATS
Een recente daktransformatie is die van de voormalige 
taxistandplaats van Brussels Airport. Omdat de luchthaven 
in 2016 het doelwit was van een terroristische aanslag,  
werd de luchthaven gesloten voor auto’s, waardoor een 
lege en ongedefinieerde ruimte achterbleef. Van der Zouwen: 
“Het parkeerdek van Brussels Airport lag er als een kale 
vlakte bij. Binnen de mogelijkheden die het dak bood,  
zijn daar flink wat plantenbakken met in totaal vijftig bomen  
geplaatst waardoor een aangename verblijfsplek is ont
staan. De bakken zijn anderhalve meter breed, modulair 
geschakeld en zo gepositioneerd dat ze heel precies op  
de onderliggende kolommen afsteunen. Constructief een 
heel gepuzzel, elke wijziging moest worden doorgerekend, 
ook de plek van de hijskraan. Renovatie Is altijd complexer 
dan nieuwbouw, maar met een gedegen voorbereiding  
en een sterk bouwteam kun je een hoop voor elkaar krijgen. 
Zo hebben we dit dak in twee maanden onherkenbaar 
veranderd.” 

IMAGEWHARF
De favoriete dakkleur van Felixx? Van der Zouwen: “Dat zijn 
rode daken. Een dak is een speciale plek en voor sociale 
interactie is dat vaak een prachtige omgeving. Samen 
met architect Ruby van den Munckhof hebben we aan 
ImageWharf in Amsterdam’s Houthaven gewerkt. Door het 
landschap ‘op te tillen’ hebben we een tweede en derde 
maaiveld toegevoegd aan het gebouw. Constructief was 
het meeste al bepaald, dus de belasting op 6 en 9 meter 
hoog was niet zodanig dat we met substraat konden werken.  
Dus zijn het gebruiksdaken geworden met tegels op tegel
dragers en verplaatsbare plantenbakken. Onderling ver
bonden door opvallende loopbruggen is het dakenland
schap echt een verlengstuk geworden van de kantoren en 
dat werkt fantastisch.” 

Vink:” Als ontwerper moeten wij de eerste aanzet geven en 
binnen de budgettaire kaders het ambitieniveau bepalen. 
Bij daktuinen heb je bijvoorbeeld lage opstanden nodig, 
daar wijzen wij architecten vaak op. Die kunnen dat dan 
weer met de constructeur oplossen. Voor een volgende 
fase van ImageWharf zijn we met de architect en ontwikke
laar samen nu hetzelfde concept aan het uitwerken waarbij 
we beter rekening kunnen houden met een hogere belas
ting. Zo kunnen we vanaf de start van het project de condi
ties vormgeven om voldoende waterretentie in te bouwen, 
sociale functies toe te voegen en daken maximaal groen  
in te richten.” ■

SPECIAL GROENE DAKEN

Nieuw leven voor de voormalige taxistandplaats op Brussels Airport. 

Terrassen en loopbruggen bij ImageWharf. (Foto: Jeroen Musch)

“ We merken dat gemeenten  
bij nieuwbouw en renovaties 
steeds meer interesse krijgen  
in klimaatadaptatie en  
natuurinclusief bouwen”
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WECAL introduceert namens Polyglass® de nieuwe dakbaan  

ANTIRADICE E HP die zowel in geëxposeerde daken (BRoof en vlieg

vuurbestendig) als in intensieve en extensieve daktuinen kan worden 

 ingezet. Begroening op daken wordt steeds meer gepromoot mede 

omdat het op verschillende manieren een bijdrage kan leveren aan 

het milieu. In dit artikel wordt specifiek uitgegaan van de eisen te 

 stellen aan bitumineuze dakbedek kingssystemen in daktuinen,  

voor en na het aanbrengen ervan. 

Nieuwe dakbaan voor 
toepassing in daktuinen

dakbedekking en het bevestigen ervan afgestemd moet 
zijn op de projectsituatie. ‘Provisorisch ballasten’ is in een 
aantal situaties mogelijk maar is moeilijker uitvoerbaar 
op grotere daken. De kwaliteit van de gekozen dakbedek
king bepaalt dan mede het risico op beschadigingen, 
ook als het dakbegroeningssysteem wordt aangebracht 
door derden. Technisch gezien zijn systeemeisen voor 
het dakbedekkingssysteem uitgewerkt in de Vakrichtlijn 
Gesloten Dakbedekkingssystemen 2018 en geeft NTA 8292 
de nodige aanwijzingen hoe om te gaan met zaken als 
windweerstand, brandgevaar en waterhuishouding. In dit 
artikel gaan we verder in op daktuinen in combinatie met 
de nieuwe dakbaan ANTIRADICE E HP.

AANDACHTSPUNTEN DAKEN  
MET DAKBEGROENINGSSYSTEMEN
Bij het ontwerp van een daktuin in combinatie met een 
flexibel baanvormig dakbedekkingssysteem moet rekening 
worden gehouden met de volgende aspecten:
•  Is het een nieuwbouw, verbouw of renovatieproject?
•  Wordt de dakopbouw uitgevoerd als warm dak,  

omgekeerd dak of een combinatie?
•  Valt de op het dakbedekkingssysteem aan te brengen 

daktuin onder Lichte gebruiksdaken (extensieve daktuin) 
of Zware gebruiksdaken (intensieve daktuin)?

•  Wordt de daktuin aangebracht direct na oplevering  
van het dakbedekkingssysteem?

•  Wordt de daktuin aangebracht door de dakaannemer  
of door een externe partij?

•  Welke garantievoorwaarden zijn van toepassing?
•  Zijn op het project bijzondere eisen inzake duurzaamheid 

van toepassing?

Erik de Waard, Technisch Development & Support Specialist 
van WECAL

De populariteit van begroeide daken groeit en daarmee 
ook de diversiteit aan projectsituaties. De keuze van de 
juiste waterdichte laag is niet eenvoudig. Was voorheen 
het advies van meerlaagse volledig verkleefde dakbedek
kingssystemen, nu zien we ook éénlaagse losliggend uitge 
voerde dakbedekkingssystemen opkomen. Bij projecten 
waarbij het dakbegroeningssysteem pas achteraf aan
gebracht wordt, geldt dat de kwaliteit van de gekozen 

NIEUWBOUW, VERBOUW OF RENOVATIE
De term universeel toepasbare dakbaan komt hierbij van 
pas. Immers, om met één dakbaan zowel in nieuwbouw  
als verbouw en renovatie oplossingen te kunnen bieden, 
moet de dakbaan zodanig ontwikkeld zijn dat deze als 
éénlaagse of in meerlaagse dakbedekkingssystemen te 
verwerken is. En daarbij als waterdichte laag kan functio
neren bij overlagen van een bestaande dakbedekking en 
het bestaande dakbedekkingssysteem kan opwaarderen  
in combinatie met een thermische isolatie. Dat vraagt  
om een krachtpatser als de nieuwe ANTIRADICE E HP met  
bijzondere productspecificaties. 

WARM DAK, OMGEKEERD DAK OF EEN COMBINATIE
Uit oogpunt van risico op lekkages zou technisch gezien 
een volledig aan de ondergrond verkleefd dakbedekkings
systeem de voorkeur hebben. In een warm dak uitvoering 
wordt dat moeilijker aangezien zich onder de dakbedek
king een thermische isolatie bevindt die zelf ook volledig 
verkleefd moet worden aan de ondergrond.  
Hoewel energetisch ongunstiger biedt het omgekeerd dak  
meer mogelijkheden. De dakbedekking is volledig gekleefd 
op de ondergrond en de isolatie wordt op de dakbedekking 
aangebracht. Hierdoor kan deze ook als beschermlaag  
onder de daktuin functioneren. In renovatieprojecten zou 
voor een hybride dak gekozen kunnen worden waarbij de  
dakbedekking verkleefd wordt aangebracht op de be
staande dakbedekking en de isolatie op de dakbedekking 
wordt geplaatst als omgekeerd dak. Omdat de nieuwe  
ANTIRADICE E HP geschikt is om toegepast te worden in 
zowel geëxposeerde daken (vliegvuurbestendig) als  
geballaste daken en daktuinen (wortelwerend) is deze 
multifunctioneel inzetbaar.

FLL test worteldoorgroei

LICHTE OF ZWARE GEBRUIKSDAKEN
Conform de Vakrichtlijn 2018 worden de eisen voor de dak
opbouw in daktuinen als gebruiksdaken zo omschreven: 

1. Lichte gebruiksdaken waaronder: Extensief begroeid dak.
Deze daken zijn uitgevoerd als warmdak met een volledig  
gekleefde bitumineuze dampremmende laag en op 
regelmatige afstanden gecompartimenteerd, met isola
tiematerialen die moeten voldoen aan gebruiksklasse C 
of D volgens BRL 1309. Het dakbedekkingssysteem moet 
intensief beloopbaar zijn en de vervorming van de isolatie 
door lange duur drukbelasting moet ≤ 2% zijn, met een 
maximum van 3 mm. 

2. Zware gebruiksdaken waaronder: Intensief begroeid dak.
De toplaag dakbedekking inclusief de overlapverbindingen 
moet van een worteldoorgroeibestendige kwaliteit zijn con
form NENEN 13948. De Isolatiematerialen moeten voldoen 
aan gebruiksklasse D volgens BRL 1309 en het dakbedek
kingssysteem moet voldoen aan de klasse parkeerdaken. 
Het isolatiemateriaal moet aantoonbaar geschikt zijn voor 
de beoogde toepassing, waarbij toetsing plaats vindt op 
breuksterkte en vervorming (ook lange duur) ≤ 2% moet zijn 
met maximum van 3 mm. Geïsoleerd uitgevoerd als:
•  Omgekeerd daksysteem met een volledig gekleefd 

dakbedekkingssysteem, XPSisolatie en een ‘ventilerende’ 
drainagelaag. 

•  Warm daksysteem met CGtegels en een volledig  
gekleefd dakbedekkingssysteem.

De nieuwe ANTIRADICE E HP heeft een extra zware polyester/
glasdrager, en voldoet éénlaags aan de eisen gesteld 
voor toepassing van dakbedekking in parkeerdaken qua 
statische belasting (eis 20kg, E HP : >25kg) en stootbelas
ting (eis >= 700mm, E HP: >= 1750 mm). De Vakrichtlijn 2018 
maakt naast onderscheid naar belasting ook onderscheid 
naar de mate waarin het mogelijk is om lekkages te herstel
len. Zware gebruiksdaken hebben een zware afwerklaag 
die vrijwel nooit zonder ingrijpende maatregelen verwijderd 
kan worden om de oorzaak van een lekkage te vinden en te 
herstellen. Lichte gebruiksdaken hebben een lichte afwerk
laag hebben die bij waterlekkage met relatief eenvoudige 
maatregelen verwijderd kan worden om reparaties uit te 
voeren. Naast een extra zware drager voor opname van 
hoge mechanische belastingen, wordt de ANTIRADICE E HP 
standaard uitgevoerd met een minerale afwerking en een 
dikte van minimaal 4mm. De minerale afwerking zorgt voor 
extra bescherming en heeft als bijkomende eigenschap 
dat daarop aangebrachte (filter)vliezen ‘verankerd’ worden. 

DAKTUIN AANGEBRACHT DIRECT NA OPLEVERING 
DAKBEDEKKINGSSYSTEEM
De keuze voor type daktuin en opbouw ervan bepaalt of 
deze kan worden aangebracht direct na oplevering van het 
dakbedekkingssysteem. Is dit niet het geval  bijvoorbeeld 
er wordt geen beplanting aangelegd (winterseizoen) of er 
is geen sprake is van een tijdelijk geballast systeem  dan is 
de keuze voor de dakbedekking eigenlijk automatisch een 
verkleefd of een mechanisch bevestigd dakbedekkings
systeem. De opbouw van de nieuwe ANTIRADICE E HP 
maakt beide oplossingen mogelijk, zelfs éénlaags. De baan 
is bovendien vliegvuurbestendig en kan in een warm dak 

Antiradice E HP onder  

dakbegroeningssysteem

Antiradice E HP als BRoof T1 

dakbedekkingssysteem



Roofs     51

aan de dakopbouw, het risico op beschadigingen en het 
oplossen ervan. Ofschoon de nieuwe ANTIRADICE E HP in 
de basis geschikt is als éénlaagse dakbedekking wordt 
aanbevolen in daktuinen uit te gaan van een meerlaags 
dakbedekkingssysteem. Speciaal voor projecten die als 
zware gebruiksdaken gelden, heeft Polyglass® de PLANA 
PREMIUM ontwikkeld, een versterkte stabiele onderlaag  
die inzetbaar is als gekleefd of verkleefd systeem en/of  
mechanisch bevestigd systeem. Als zelfklevende uitvoering 
en voor randstroken in combinatie met NEN 6050 is de 
SPIDER als volledig zelfklevende onderlaag met gepaten
teerde ADESO technologie ontwikkeld.

EISEN INZAKE DUURZAAMHEID
Inmiddels worden ook steeds meer bitumen dakbanen 
voorgesteld in projecten waar duurzaamheid als eis voorligt. 
Enigszins logisch omdat met bitumen inmiddels veel erva
ring is opgedaan op gebied van duurzaamheid, de EPD 
(Europese milieuverklaring) gaat zelfs uit van een levens
duur van 105 jaar! Dan moet je wel een projectsituatie heb
ben die het toelaat om 2x een extra laag dakbedekking 
aan te brengen. Een nieuwbouwproject kan minimaal nog 
wel 1 keer overlaagd worden, maar de overheid stimuleert 
al een aantal jaar voor renovatie en verbouw de combina
tie aanvullende (na)isolatie en witte dakbedekking.  
Voor ondernemers geldt hiervoor in 2022 de EIA (Energie 
Investerings Aftrek) regeling. Naisolatie is sowieso een 
tendens die zich in de toekomst zal doorzetten, ook bij 
bestaande daken waarop een PVsysteem wordt aange
bracht. Omdat de ANTIRADICE E HP standaard met mineraal 
wordt uitgevoerd, kan dit ook in de uitvoering Super Reflect 
White. Hiermee wordt voldaan aan SRI reflectiewaarden 
 zoals vereist in LEED projecten. Overigens worden onder
delen van de daktuin met van nature een milieuvriendelijke  
uitstraling, in gerecyclede of te recyclen materialen uitge
voerd. Zo heeft POLYGLASS® het COMPLETATM modulair 
opgebouwde daktuinsysteem ontwikkeld. De met sedums 
volgroeide COMPLETATM DRAINROOF H9 modules bestaan 
uit een met 100% gerecycled PP gevormde waterbuffer, 
filterlaag, subtraat en beplanting en kunnen via een klik
verbinding gesloten verlegd worden op een POLYDREN PP  
geotextiel. Het COMPLETATM modulair opgebouwde daktuin 
systeem kan 20 liter water per m2 bufferen bij een verzadigd 
gewicht van 5570 kg/m2.

Biodiversiteit op het dak met COMPLETATM dakbegroeningssysteem

WECAL BOUWT DOOR
WECAL bouwt door aan verdere kennis en ontwikkeling van 
gebruiksdaken. Inmiddels heeft Polyglass® nauw contact 
met een aantal producenten van dakisolatie over het thema 
(dak)belastingen in combinatie met dakbegroeningssyste
men. WECAL integreert de voorgestelde dakopbouwen in 
haar database en op de nieuwe website. Uiteraard kunt 
u voor specifieke projectsituaties altijd nadere informatie 
opvragen via info@wecal.nl. 

met alle gangbare isolatiematerialen (UNIDEK EPS, RECTICEL 
PIR, KNAUF SMARTROOF en FESCO C) worden gecombi
neerd. Bij daken waarop een deel van het dak met een 
PVsysteem of dakterras is uitgevoerd in combinatie met 
een daktuin, is geen sprake van bijzondere detaillering 
maar kunnen de dakdelen in het vlak op elkaar aansluiten. 
In dakzones met verhoogde brandwerendheid kunnen  
isolatieplaten gecombineerd worden met BATIBOARD 
brandwerende perlietplaten, ook als volledig gekleefd 
systeem in combinatie met BATIBOARD S.

Intensief en extensief in één project

DAKTUIN ACHTERAF AANGEBRACHT -  
GARANTIEVOORWAARDEN
Een van de complexere vragen is wie de daktuin aanbrengt. 
Dit is gelijk gekoppeld aan de garantievoorwaarden,  
die normaal gezien bij nieuwbouw in het bestek staan maar 
bij verbouw en renovatie kunnen ontbreken. Ook hier moet 
onderscheid gemaakt naar moeilijkheidsgraad, zeker als 
de definities van de typen dakbegroeningssystemen aan
gehouden worden die in NTA 8292 zijn verwoord:

1. Extensief begroeid dak:
Begroeid dak met een dakbegroeiingssysteem van maxi
maal 150mm dik exclusief begroeiing, waarbij de begroei
ing zich ontwikkelt tot een ecologisch stabiele planten
gemeenschap die zichzelf in stand kan houden met een 
minimum aan onderhoud.

2. Intensief begroeid dak: 
Begroeid dak met een dakbegroeiingssysteem van mini
maal 150mm dik exclusief begroeiing, waarbij het nood
zakelijk is onderhoud te plegen voor het in stand houden 
van de begroeiing.

Door fabrikanten aangeboden systemen, zoals het  
COMPLETATM systeem van Polyglass® vallen onder extensieve 
groendaksystemen en kunnen door de dakaannemer zelf 
aangebracht worden. Er is geen aanvullend onderhoud aan 
vegetatie noodzakelijk, minimaal risico op beschadigingen 
en de dakaannemer heeft de mogelijkheid om de daktuin 
in een Verzekerde Projectgarantie mee te nemen. Indien 
voor het dak een onderhoudscontract wordt afgesloten, 
kan dit ook voor controle van de daktuin gebruikt worden. 

Dat wordt anders bij intensieve groendaksystemen. Veelal 
is hier sprake van een relatie tussen dakaannemer en een 
dakhovenier waarbij de dakaannemer moet vertrouwen 
op uitvoering van werkzaamheden door de hovenier. 
Anders dan bijvoorbeeld bij het plaatsen van PVsystemen 
zijn achteraf weinig mogelijkheden meer om door derden 
uitgevoerd werk te controleren (de tuin ligt er immers al en 
het dakbedekkingssysteem is niet meer zichtbaar). Wel kun 
je onderling een inspectieregime voorstellen gekoppeld 

WECAL: Compleet en objectief in isolatie- & dakbedekkingsmaterialen

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT:
POLYGLASS® ANTIRADICE E HP
✓  High Performance SBS dakbaan voor één- en meerlaags dakbedekkingssysteem
✓  Wortelwerende + vliegvuurbestendige bitumineuze dakbedekking
✓  Voor toepassing in intensieve en extensieve daktuinen
✓  Standaard met mineraal afgewerkt, leverbaar met Super Reflect White voor 

duurzame LEED en BREEAM begroende daken met PV-modules
✓  Uitstekend te combineren met Polyglass® COMPLETATM daktuinmodules

Voor intensieve daktuinen leverbaar met de nieuwe PLANA PREMIUM K onderlaag

TOTAALPAKKET VOOR DE DAKDEKKER

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

0343 - 59 50 10

 onderlaag
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SPECIAL GROENE DAKEN

We weten het allemaal: groene daken  

dragen bij aan meer biodiversiteit.  

Maar wat doen groene daken con 

creet voor de biodiversiteit? En hoe  

weten we dat? Geert Timmermans,  

stadsecoloog bij de gemeente  

Amsterdam, vertelt: “Als het groene  

dak is aangelegd, neemt de natuur  

het over. Wij monitoren wat er dan gebeurt.”

“ Als het met de insecten 
goed gaat, gaat het 
met alles goed”

natuurinclusief bouwen. Een knockouteis om mee te  
mogen doen bij een tender is dat er dertig punten gescoord 
worden op natuurinclusiviteit. In ons handboek staan  
adviezen om die punten te halen. Groendaken leveren 
bijvoorbeeld punten op: intensieve groendaken wat meer 
dan sedumdaken.”

ONDERZOEK NAAR HOE GROENDAKEN  
ZICH ONTWIKKELEN
Een sedumdak is niet het optimale groene dak, maar het 
doet altijd meer dan alleen een zwart bitumendak, bena
drukt Timmermans. “Ook een sedumdak draagt bij aan 
vermindering van hittestress. Bovendien levert het stuifmeel 
en nectar voor honingbijen, vlinders en allerlei kevertjes. 
Maar een dikker substraat is interessanter voor de biodiver
siteit: hoe dikker, hoe meer verschillende plantensoorten er 
goed in kunnen groeien.” 
De gemeente Amsterdam is betrokken bij onderzoeksproject  
RESILIO. Timmermans: “Daarbij doen we onder meer onder
zoek naar hoe groene daken zich ontwikkelen. Ligt het 
groene dak er eenmaal op, dan bepaalt de natuur wat er  
verder gebeurt. Dat willen we monitoren: welke planten doen 
het goed op het dak? Welke plantensoorten waaien erop? 

Nolanda Klunder

“In Amsterdam leven 10.000 verschillende diersoorten”, vertelt 
Geert Timmermans, landschapsarchitect, stadsecoloog bij 
de gemeente Amsterdam en auteur. Van zijn hand versche
nen onder meer: Haring in het IJ, de verborgen dierenwereld 
van Amsterdam (1991), De Wilde stad, 100 jaar natuur  
van Amsterdam (2001), Vogelen in Amsterdam (2006),  
Atlas van de Noord-Hollandse vissen (2012), Atlas van de 
Noord-Hollandse zoogdieren (2014) en Het Amsterdamse 
Beestenboek (2015). Timmermans is ook coauteur van  
het handboek Natuurinclusief bouwen en ontwerpen in  
20 ideeën.

PUNTEN VOOR NATUURINCLUSIEF BOUWEN
“In het handboek Natuurinclusief bouwen behandelen we 
thema’s als gierzwaluwkasten, nestkasten voor vleermuizen, 
groene gevels en groene daken”, vertelt Timmermans.  
“De gemeente Amsterdam is in de tamelijk bijzondere 
positie dat ze eigenaar is van de grond, waardoor ze bij 
aanbestedingen eisen kan stellen. Die eisen gaan over  
zaken als de vormgeving en de prijs van het gebouw,  
maar er worden nu ook eisen gesteld op het gebied van 

Welke insecten, vogels en vleermuizen komen er op het 
dak? Wat zijn daarbij de pioniersoorten, wat volgt daarna? 
Daarvoor gaan onderzoekers de daken op. We doen ook 
mee aan een project van Naturalis, met slimme en zelflerende 
camera’s die insecten kunnen herkennen. Die zetten we op 
groene daken om te kijken welke insecten worden aange
trokken door het groen. Een andere vraag is natuurlijk of er 
een risico is van plaagdieren, bijvoorbeeld muggen als je 
poeltjes of een vijver op je dak plaatst. Dat lijkt wel te mee te 
vallen als je zorgt voor een goed evenwicht in de biotoop 
op je dak. Er moeten voldoende predatoren zijn zoals de 
gierzwaluw en vleermuis om de balans te behouden.”

“Je wilt het liefst verder gaan dan sedumdaken en daken 
voorzien van diversere vegetatie”, zegt Timmermans. “Op het  
Marineterrein doen we met Waternet sinds een paar jaar 
een proef met een groenblauw dak waarbij gekozen is 
voor andere planten dan sedum. Daar bleken zeldzame, 
bijzondere insecten op af te komen. Er is daar een oase 
voor deze soorten ontstaan middenin de stad. Je ziet welk 
effect de keuze voor een bepaalde vegetatie kan hebben. 
Verschillende planten trekken verschillende insecten aan. 
In het algemeen kan je zeggen: als het goed gaat met de 
insecten, dan gaat het met de rest ook goed: met dieren 
die insecten eten zoals vogels en met planten die voor hun 
bestuiving afhankelijk zijn van insecten. En als planten het 
goed doen, profiteren de insecten daar weer van.”

WILDE BIJEN
“Een dak is een extreme biotoop: regen, hitte en wind heb
ben er vrij spel”, zegt Timmermans. “Je wilt planten hebben 
die dat kunnen verdragen. Daarom zet je een groendak 
idealiter schraal op, met een substraat dat relatief arm is 
aan voedingsstoffen. Zo krijg je op het dak alleen de sterke 
planten die zich in die extreme biotoop goed voelen.  
Het beste is om te kiezen voor inheemse planten. Die doen 
het goed in deze omgeving en ze sluiten aan bij de omrin
gende vegetatie, zodat het geheel één biotoop wordt.”
“We meten of het Amsterdamse beleid effect heeft.  
Daarbij gaat het over het aanmoedigen van groene daken, 
maar ook bijvoorbeeld over het feit dat er in de stad geen 

gif meer wordt gespoten. Sinds 2000 meten we frequent 
diverse indicatoren op tachtig locaties. Een indicator zijn  
de wilde bijen. We hebben gemeten dat er sinds 2000 meer 
wilde bijen én meer soorten bijen zijn gekomen, waarbij ook 
de bijzondere en zeldzame bijensoorten het beter zijn gaan 
doen. Honingbijen vliegen op alles, maar wilde bijensoorten  
vliegen specifiek op een bepaalde plant. De klokjesbij vliegt 
alleen op campanula, de grijze zandbij vliegt op de bloei
ende wilg en andere bijen vliegen alleen op bijvoorbeeld 
kruisbloemigen.”

HOGE EN LAGE DAKEN
Is de hoogte waarop het groene dak zich bevindt, een factor? 
“Op grote hoogte heerst een extremer klimaat, met meer 
wind, dat kan invloed hebben op de soorten die zich er  
vestigen. Er zijn evenwel genoeg insecten voor wie de 
hoogte geen belemmering is. Bijvoorbeeld de Atalanta: 
die vlinder overwintert in ZuidEuropa en vliegt daarvoor 
de Pyreneeën of de Alpen over. Dan is de hoogte van een 
hooggelegen dak geen probleem. De vraag is daarbij:  
vestigen andere insecten zich op hogere daken dan op  
lagere? Dat willen we uitzoeken. The Valley zou daar een 
mooie locatie voor zijn. Dat is net opgeleverd, dus dan  
heb je een nulmeting.” 

Daken bevinden zich niet alleen aan de bovenkant van 
een gebouw, benadrukt Timmermans: “Als je station  
Amsterdam Sloterdijk uit komt, sta je in een park op een 
dak. Voor de trams en bussen op het maaiveld moet je van
af daar een trap af. Zo zijn er steeds meer daken waarbij je 
je er nauwelijks van bewust bent dat je op een dak staat. 
Neem het dak van de Gaasperdammertunnel. Hier wordt 
20 hectare groen aangelegd, op een 80 cm dik substraat, 
met daaronder een intelligent systeem van waterafvoer.” 

Daken op ondergrondse bouwwerken als tunnels kunnen 
fungeren als een gewoon park. Hoger gelegen daken zijn 
echter een ander verhaal. “Je kunt een park niet vervangen 
door een daktuin”, besluit Timmermans. “Dieren die niet  
vliegen, kom je niet tegen op het dak. Het enige zoogdier 
op een dak is een vleermuis, egels en mollen zie je er  
natuurlijk nooit. Hetzelfde geldt voor kruipende insecten. 
Een groendak kan natuur op het maaiveld dus nooit ver
vangen, maar wel heel mooi aanvullen.” ■

Geert Timmermans,  

stadsecoloog bij de gemeente Amsterdam.

“ Een dikker substraat is  
interessanter voor de  
biodiversiteit: hoe dikker,  
hoe meer verschillende  
plantensoorten er goed  
in kunnen groeien”

“Op het Marineterrein doen we met Waternet sinds een paar jaar 

een proef met een groenblauw dak waarbij gekozen is voor andere 

planten dan sedum. Daar bleken zeldzame, bijzondere insecten op 

af te komen.”
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Met vier heldere thema’s wil het Nationaal Dakenplan (NDP) het gebruik  

van het dak naar een hoger niveau tillen. Daarmee behoudt de stich

ting met meer dan zestig aangesloten partners en voortgekomen uit 

de Green Deal Groene Daken, haar focus. Want de ontwikkelingen 

gaan snel. Er is grote behoefte aan kennis over multifunctionele daken. 

Hoewel groene daken veel bijdragen aan het bufferen van water,  

aan het verhogen van de biodiversiteit en aan een beter microklimaat 

in een stedelijke omgeving, is er inmiddels meer inzicht verkregen en  

is de urgentie hoger dan ooit om het dak nog beter te benutten. 

Groen alleen is 
niet genoeg

PROEFTUIN
NDPpartners gemeente Amsterdam en Rooftop Revolution 
waren betrokken bij de aanleg. Rooftop Revolution  
directeur JanHenk Tigelaar en communicatieadviseur 
Rosanne Nieuwesteeg vertellen over de ervaringen met 
deze bijzondere proeftuin in Amsterdam Oost.  
Nieuwesteeg: “Dit is het eerste dak dat enkele jaren geleden 
in het kader van het RESILIO Project is aangelegd. Het dak 
biedt ruimte aan proefopstellingen van zonnepanelen in 

Groen op gebruiksdaken, groen in combinatie met zonne
panelen. groen en wateropslag, meerdere varianten van  
groene dakbedekking, het multifunctionele dak is in  
opmars. Het Nationaal Dakenplan gaat dit jaar weer voort
varend van start om de kennis hierover met de markt te 
delen. En daarom staat de organisatie half maart met een 
selectie van NDPdeelnemers op een ‘slim blauwgroen’ dak 
van Innovatielab in Amsterdam, dat gerealiseerd werd in 
het kader van het RESILIO Project. 

combinatie met vier ondergronden, waaronder 
bitumen, groen en witte dakbedekking. Onder het 
dak wordt in kratten water opgeslagen. Of beter 
gezegd: beheersd want met slimme installaties  
is de waterhuishouding te reguleren en kan ge
rea geerd worden op aanstaande regenbuien of 
periodes van droogte om water af te voeren of  
juist vast te houden op het dak.”

SNEL, VEEL
Het eindrapport (zie kader) van het RESILLIO Project 
is inmiddels gepubliceerd en een vervolg is gede
finieerd. Het is snel gegaan. “Dit eerste dak werd 
gerealiseerd toen we nog volop aan het leren 
waren”, zegt Tigelaar. “Maar inmiddels hebben we 
de kennis om groenblauwe daken over meerdere 
gemeentes uit te rollen.” En dat is ook het streven 
van NDP: “Zo snel mogelijk, zo veel mogelijk multi
functionele daken in Nederland: daar staat het 
Nationaal Dakenplan voor,” zegt Irene Poortinga, 
projectmanager van NDP. “De ruim zestig partners 
willen bijvoorbeeld met name vastgoedeigenaren  
bewust maken en informatie voor iedereen beschik
baar stellen.” “Kennis delen is één van de belang
rijkste taken van ons platform”, zegt Henk Vlijm, 
Bestuurslid Vereniging Bouwwerk Begroeners van 
het NDP. 

DREMPELS VERLAGEN
“Met onze vier speerpunten behouden we focus. 
Verbreding van Mindset, Stimulerende Financiering, 
Verankering in Beleid, Bekwame Vakmensen en 
Innovatie. De speerpunten grijpen in elkaar “Met 
mindset willen we de gedachte dat groen alleen 
maar duur is en een extra inspanning vergt, uit
bannen. Het is goed voor je, goed voor de natuur 
en goed voor het klimaat in de stad. Dan moet er 
niet puur naar het kostenplaatje worden gekeken. 
Maar met stimulerende financiering verlagen 
we de drempel om producten toe te passen en 
met verankering in beleid worden ontwikkelaars 
straks nadrukkelijk verplicht de natuurwaarde te 
behouden of te verbeteren. En als we onze kennis 
en innovatieve producten daarvoor ontwikkelen, 
realiseren we straks met gemak vele vierkante  
meters multifunctioneel dak. Als we de doelstellin
gen bereikt hebben, kunnen we onszelf opheffen. 
Met geld van de overheid en bijdragen van de 
partners, waaronder een bijdrage van 40 uur,  
per jaar, zijn we een doeltreffende organisatie. 
Iedereen zit in een werkgroepje en moet per  
speerpunt producten opleveren en die breed in  
de markt uitzetten. Het is de kracht van de NDP 
met zo’n diverse groep van bedrijven, organisaties 
en kennisinstituten, binnen en buiten onze branche. 
Het is één van de meest succesvolle vervolgen op 
de Green Deal, waarbij partijen hun eigen belang 
opzij hebben gezet.” ■

SPECIAL GROENE DAKEN NATIONAAL DAKENPLAN

Zo snel mogelijk, zo veel mogelijk multifunctionele daken in Nederland: daar staat het Nationaal Dakenplan voor.

RESILIO: 12.683 m2 blauw-groene daken op bestaande sociale huurwoningen 

en particulier vastgoed.

EINDRAPPORTAGE RESILIO PROJECT:  
NIET ALLES IS MOGELIJK OP ALLE DAKEN, MAAR…
RESILIO IS EEN PROJECT DAT LIEP VAN NOVEMBER 2018 TOT APRIL 2022.  
DAARMEE CREËERDE HET IN AMSTERDAM EEN LEVEND LABORATORIUM 
VAN 12.683 M² BLAUWGROENE DAKEN OP BESTAANDE SOCIALE 
HUURWONINGEN EN PARTICULIER VASTGOED. DE DAKEN ZIJN VERBON
DEN IN EEN NETWERK EN HEBBEN EEN SMART FLOW CONTROL DAT 
ANTICIPEERT OP HEVIGE REGEN OF DROOGTE EN WATER LOSLAAT OF 
VASTHOUDT. OP 21 MAART WAS DE PRESENTATIE VAN HET EINDRAPPORT 
MET, NAAST EEN UITGEBREIDE ANALYSE VAN DE OMSTANDIGHEDEN, 
DE STAKEHOLDERS, FINANCIERING EN TECHNIEK EN MONITORING VAN 
DE TOEGEPASTE DAKEN, OOK EEN AANTAL HOOPGEVENDE TIPS VOOR 
EEN VERVOLG. ZO ADVISEERT RESILIO DAT EUROPESE STEDEN EEN 
MICROWATERMANAGEMENTSYSTEEM OPZETTEN MET BLAUWGROENE 
DAKEN ALS ONDERDEEL VAN HUN KLIMAAT ADAPTATIE PROGRAMMA. 
TE STARTEN IN BUURTEN DIE HET MEEST LIJDEN ONDER EVENTUELE 
OVERSTROMINGEN.
ER ZIJN MEERDERE MANIEREN OM EEN BUSINESSCASE TE MAKEN 
VOOR BLAUWGROENE DAKEN. DAARBIJ IS HET VERSTANDIG WAARDE 
TOE TE KENNEN AAN DE POSITIEVE MILIEU EN SOCIALE ASPECTEN VAN 
BLAUWGROENE DAKEN EN GROOT TE DENKEN: NIET ALLES IS MOGELIJK 
OP ALLE DAKEN, MAAR OP ALLE DAKEN KAN IETS!

“ Dit eerste dak werd  
gerealiseerd toen we  
nog volop aan het  
leren waren”



Piekbuien: 
60 mm – wie kan 
dat opvangen? 

Geen probleem voor de retentiedaken 
van Optigrün!

De waterretentieboxen WRB 80F en de WRB85i zorgen 
ervoor dat een standaard groendak kan voldoen aan 
de waterparagraaf bij nieuwbouw en/of uitbreiding. 

In de waterretentieboxen is voldoende berging en te 
veel aan water kan via de instelbare gepatenteerde  
Drossels vertraagd worden afgevoerd.
 

Kijk voor meer informatie op www.optigruen.nl

D É  D A K B E G R O E N E R

unieke eigenschap-
pen van onze 
Waterretentieboxen:

WRb 80F
• 90 % bergingsvolume
• 72 l/m2 wateropslag
• Drossel

WRb 85i
• 95 % bergingsvolume
• 80 l/m2 wateropslag
• Drossel

Optigrün Benelux | Koperslager 33 | 3861 SJ | Nijkerk 
TEL.: 033 - 463 561 81 | info@optigruen.nl | www.optigruen.nl

Groener 
bouwen

www.idverde.nl

Specialist in dak- en gevelgroen. Van advies en ontwerp tot en met aanleg en 
onderhoud. Met specialistische kennis en onze jarenlange ervaring helpen wij  
met groene, duurzame en toekomstbestendige oplossingen voor uw vastgoed.
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gesteld voor fouten in de uitvoering van de opdracht.  
Anderzijds schept dit voor hoofd én onderaannemers  
een kans om het verschil te maken in goede advisering.  
Op basis van uw advisering kunnen klanten de juiste keuzes 
in hun ruimtelijke plan maken. Met andere woorden: u kunt 
in de uitvoering van uw opdracht al bij voorbaat voorkomen 
dat tussen uw klanten en hun buren een geschil ontstaat. 
Dat klinkt wellicht mooi, maar hoe doet u dat?

VIER CHECKPOINTS
De wet bevat de volgende vier checkpoints: tenzij de 
eigenaar van het naburige erf toestemming geeft (1) is het 
ongeoorloofd om binnen twee meter van de grenslijn (2) 
vensters, andere muuropeningen, balkons of soortgelijke 
werken te hebben (3) voor zover dit uitzicht geeft op het 
naburige erf (4). 

1 Tenzij toestemming van de buren
Als uw klanten toestemming hebben van de buren,  
maakt dat toetsing aan de overige drie vereisten overbodig.  
Wij stellen ons op het standpunt dat het voorafgaand 
vragen om toestemming aan de buren daarom altijd de 
voorkeur geniet. Zijn de buren hiertoe bereid (al dan niet 
tegen een vergoeding), dan is het mogelijk om dit op ver 
schillende manieren vast te laten leggen. In principe zijn er 
geen vormvereisten. De meest eenvoudige (en goedkope) 
variant is daarom het opstellen van een contract.  
Hierin kunnen buren vastleggen dat toestemming is verleend 
voor het realiseren van een daktuin tot aan de erfgrens. 
Tip: laat het contract opstellen door een jurist en voeg het 
ruimtelijke plan als bijlage toe. Dit voorkomt veelal discussie 
achteraf. Het nadeel van een contract blijft echter dat het 
toch vaak op meerdere manieren uitlegbaar is (óók als  
het contract is opgesteld door een jurist). Een stabieler 
alternatief is het vestigen van een erfdienstbaarheid.  
Dit is een recht dat de buren kan verplichten om te dulden 
dat uw klanten een daktuin binnen twee meter van het 
naburige erf hebben. Dit recht wordt door de notaris inge
schreven in de openbare registers. 

2 Binnen twee meter van de grenslijn
Voor zover de toestemming dit inhoudelijk toelaat, is het 
dus mogelijk om binnen twee meter van de erfgrens een 

Het is lente en binnenkort wordt het warmer, daktuinen 
komen in bloei te staan en hebben weer onderhoud nodig. 
Voor u betekent dit dat uw klanten bijvoorbeeld hun dak
tuinen willen laten bemesten, beplanten of op andere ma
nieren willen laten onderhouden. Of wellicht legt u nieuwe 
daktuinen aan, bijvoorbeeld op nieuwbouwwoningen.  
Hoe het ook zij, uw klanten zullen vanaf hun daktuin onge
twijfeld willen genieten van een mooi uitzicht deze zomer. 
Echter, uitzicht voor de één kan inkijk voor de ander tot  
gevolg hebben. Daarom de vraag: hoe ervoor te zorgen dat 
het uitzicht vanaf het dak van uw klant géén onrechtmatige 
inbreuk maakt op het eigendomsrecht van de buren?

BURENRECHT: EIGENDOM EN PRIVACY
Licht en uitzicht zijn onderwerpen die al sinds jaar en dag 
een prominente plaats innemen in het burenrecht. Dit heeft te 
maken met het feit dat het eigendomsrecht van een onroe
rende zaak (lees: grond met de daarop bestaande bebou
wing) de eigenaar ook het recht op privacy geeft. Eigenaren 
van belendende percelen zullen daarom welkaars privacy 
moeten respecteren. Als de buurman schaduwvorming of 
inkijk creëert en dit de privacy van de buurvrouw te veel 
wegneemt, leidt dit mogelijk tot een inbreuk op haar eigen
domsrecht. In dit nummer geven wij enkele handvatten om 
het uitzicht vanaf daktuinen in overeenstemming te laten zijn 
met het burenrecht. Als u uw klanten in de uitvoering van uw 
werk ook wilt adviseren over lichtinval, zie dan een eerdere 
bijdrage van Maarten Finkers (Roofs 2021, nr. 5: burenrecht 
voor de dakensector: Lichtinval is géén lichtzinnige zaak).

DAKTUINEN IN HET BURENRECHT
Vooral bij het aanleggen van een nieuwe daktuin moet met  
veel regelgeving rekening worden gehouden. Denk in 
publiekrechtelijke zin aan een bouwvergunning en aan 
het vigerende bestemmingsplan of in privaatrechtelijke zin 
aan het burenrecht. Wij richten ons in deze bijdrage op het 
burenrecht. En dat is nodig, want alleen al in de afgelopen 
vijf jaar zijn over uitzicht op het naburige erf vanaf een dak 
meer dan vijftig (!) rechterlijke uitspraken gepubliceerd 
(nota bene: niet alle uitspraken worden gepubliceerd).  
Voor ons blijkt hieruit dat het in de praktijk nog te vaak fout 
gaat. Enerzijds brengt dit voor hoofdaannemers een risico 
met zich; zij lopen het risico om aansprakelijk te worden 

 

Daktuinen en het burenrecht

van de buren een daktuin te realiseren. Als die toestemming 
ontbreekt, kan een daktuin alleen worden gerealiseerd 
binnen de wettelijke kaders. Dit houdt in dat de daktuin 
zich ten minste op twee meter van de grenslijn moet 
bevinden. Deze afstand moet kortgezegd als volgt worden 
 gemeten: rechthoekig vanaf het werk dat zich het dichtst 
bij de  grenslijn bevindt. Bevindt een daktuin zich binnen 
deze twee meter, dan kunnen de buren opheffing van de 
 verboden toestand vorderen. Concreet: het werk dat u aan 
een dak heeft verricht dient weer afgebroken te worden. 
Dit is alleen anders wanneer het erf van de buren een 
openbare weg of een openbaar water is. Hierom adviseren 
wij om deze twee meter altijd nauwkeurig te meten voordat 
u de opdracht uitvoert. 

3 Soortgelijk werk
De wet noemt uitdrukkelijk dat de twee meter geldt voor 
uitzicht vanuit vensters, muuropeningen, balkons of soort
gelijke werken. Daktuinen vallen niet onder vensters, muur
openingen of balkons. De vraag is daarom of daktuinen 
een “soortgelijk werk” zijn. Als daktuinen zijn ingericht als 
dakterras, zullen deze in de regel kwalificeren als soortgelijk 
werk. Bestaat een daktuin in de vorm van een plat dak, 
dan zou u zich terecht kunnen afvragen of dit wel een werk 
betreft. De Hoge Raad heeft echter beslist dat ook platte 
daken soortgelijke werken kunnen zijn en bovendien wordt 
in de lagere rechtspraak het begrip “werk” ruim uitgelegd.

4 Uitzicht op het naburige erf
Of daktuinen die tevens platte daken zijn kwalificeren als 
soortgelijk werk zal onzes inziens afhankelijk zijn van de 
vraag of de daktuin in kwestie ook daadwerkelijk uitzicht 
geeft op het erf van de buren. Dit onderdeel van het buren
recht heeft namelijk privacybescherming als doel. Als geen 
zicht bestaat op het erf van de buren, kan ook geen sprake 
zijn van een inbreuk op hun privacy. Over het algemeen 
bestaan twee soorten daktuinen: beloopbare en niet 
beloopbare. Aangezien alleen beloopbare daktuinen zicht 
kunnen geven op het erf van de buren, zullen daarom ook 
alleen die kwalificeren als soortgelijk werk. Dit zichtcriterium 
geldt ook voor andere werken die zich rondom een daktuin 
bevinden. Zo oordeelde het hof ’sHertogenbosch dat een 
plantenbak op hoogte géén soortgelijk werk is dat onder 
het burenrecht valt, omdat een plantenbak “niet bestemd  
is om door mensen te worden betreden”. Wat ons betreft 
kan deze redenering worden doorgetrokken naar alle 
objecten die niet bestemd zijn om door mensen te worden 
betreden. Denk hierbij aan fonteinen, beelden of andere 
decoratieve objecten. Deze mogen in beginsel dus wél 
binnen twee meter van de erfgrens worden geplaatst. 

DRIE TIPS
Gebruik de inrichting van een duiktuin  
om aan het burenrecht te voldoen
Uit de rechtspraak volgt dat werken die niet bestemd zijn 
voor mensen om te betreden niet als soortgelijk werk kwali
ficeren. Hierom mogen deze objecten onzes inziens wél 
worden ingezet als afscheiding. Objecten zoals beplantingen  
of schuttingen mogen dus binnen twee meter van de erf
grens staan. Deze constatering laat ruimte voor creativi teit. 
Een schutting of beplanting die het zicht op het erf van  
de buren volledig wegneemt, kan bijvoorbeeld meters  
aan beloopbare daktuin terugwinnen. Of indien uw klanten 
het uitzicht willen behouden is het alsnog mogelijk om  
de tweemeterzone te vullen met planten of dergelijke.  
Oftewel: er zijn genoeg manieren om de tweemeterzone 
toch te benutten, zelfs indien de buren hiervoor geen toe
stemming verlenen. 

Controleer verjaring bij reeds bestaande werken
Deze tip ziet op daken die al twintig jaar of langer in 
gebruik zijn als beloopbaar dak. Denk aan de situatie dat 
u een opdracht ontvangt om een plat dakterras om te 
bouwen naar een daktuin. In dergelijke gevallen hoeft u 
mogelijk géén rekening te houden met de tweemeterzone. 
De rechtsvordering van de buren om opheffing van de on 
 rechtmatige situatie – het betreden van de tweemeterzone  
– te vorderen, kan namelijk verjaard zijn. In tegendeel zelfs, 
uw klanten hebben als eigenaren van het beloopbare dak  
mogelijk een recht verkregen om te vorderen dat werken 
binnen twee meter vanaf hun grens (dus: inclusief de 
 tweemeterzone) die hinderen worden verwijderd. Dit is 
hierom een bijzonder soort verjaring: een rechtsvordering 
vervalt en in plaats daarvan komt een verplichting (norma
liter vervalt alleen een rechtsvordering). Onzes inziens zou 
dit voor de buren zelfs reden kunnen geven om toch voor
waardelijke toestemming te geven voor het gebruik van de 
tweemeterzone. Voorwaardelijke toestemming zal verjaring 
namelijk in de weg kunnen staan.  

Controleer de splitsingsakte bij appartementsrechten
Mocht u de opdracht hebben om een daktuin te realiseren 
op het dak van een appartementencomplex, adviseer uw 
klant dan om grondig te kijken in de splitsingsakte of de 
werkzaamheden eigenlijk wel zijn toegestaan. Soms is in 
de splitsingsakte een exclusief gebruiksrecht voor het dak 
opgenomen. Als dat zo is, dan is er niets aan de hand. 
Indien de splitsingsakte hier echter met geen woord over 
rept, gelden er hoogstwaarschijnlijk beperkingen. In die 
gevallen zal vrijwel altijd toestemming van de Vereniging 
van Eigenaren (VvE) nodig zijn, want het dak behoort tot 
de gemeenschappelijke delen. Als deze toestemming niet 
afgegeven is, kan de VvE afbraak vorderen.

Twijfelt u over de vraag of een beloopbaar dak in strijd is 
met het burenrecht? Neem dan contact op met één van 
onze specialisten bij Poelmann van den Broek. ■
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JURIDISCHE ZAKEN

De lente is aangebroken. Uw klanten willen (weer) hun dak op en  

vragen u om werkzaamheden uit te voeren. Mooi! Maar besef dat uw 

werkzaamheden consequenties kunnen hebben voor de privacy van 

de buren. In dit artikel bespreken we hoe u uitzicht kunt creëren en 

daarbij uitzichtloosheid kunt voorkomen.

SPECIAL GROENE DAKEN

Maarten Finkers Eline Holtland - van der Zwaag



HET DAK 
IS MULTIFUNCTIONEEL
Het dak biedt ruimte. Ruimte voor gezondheid, biodiversiteit, klimaat en energie. Maar 
bovenal leefruimte! Plek om te parkeren, sporten, recreëren. Leven, chillen, genieten. 
Combineer alle functies op het dak en maak het multifunctioneel. Zoontjens heeft voor 
élk dak een oplossing. Duurzaam en van de hoogste kwaliteit. Het is onze higher ground.

zoontjens.nl

Weergaloos in waterbeheer.
ZinCo Benelux

daktuin@zinco.nl

www.zinco.nl

ZinCo is marktleider op het gebied van systeemoplossingen voor alle type daktuinen en bij uitstek 

de specialist als het gaat om waterretentie. Of het nu gaat om het vasthouden, hergebruiken of 

vertraagd afvoeren van water, ZinCo heeft voor elke situatie een passende oplossing.
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FLORIADE EXPO 2022
Op 13 april zal Koning Willem Alexander de Floriade Expo 2022 openen die de dag erna voor het publiek zal worden ont
sloten. De zevende editie van deze wereldtuinbouwtentoonstelling vindt plaats in Almere en duurt tot en met 9 oktober.  
De basis van het Floriadepark is het Arboretum, een plantenbibliotheek naar ontwerp van landschapsarchitect Winy Maas,  
waar bezoekers letterlijk doorheen lopen. In de grote kas, The Green House, zien bezoekers wat bloemen, planten, groenten en 

fruit betekenen voor consument en samenleving. 
Zo wordt onder andere het telen van gewassen 
getoond met toepassingen van innovaties, zoals 
drones, robots, verticale tuinbouw en sensoren. 
In het paviljoen ‘The Voice of Urban Nature’ laten 
Amsterdam en Almere zien hoe zij samen met 
 inwoners bouwen aan de groene stad van de 
toekomst. Binnen het thema ‘Growing Green Cities’ 
tonen meer dan 400 nationale en internationale 
deelnemers hun nieuwste groene uitvindingen, 
oplossingen en toepassingen, van hypermoderne 
zonnedakpannen tot verbazingwekkende verti
cale geveltuinen. www.floriade.com
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NIEUWSLIJN SPECIAL GROENE DAKEN

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Het Detentiedak is voortgekomen uit een 
samenwerking van diverse internationale 
partners in de bouwindustrie, waaronder 
Sempergreen en Knauf Insulation. Doel: 
waterberging en regenwatermanage
ment op een groendak optimaliseren. 
Dit gebeurt in zorgvuldig opgebouwde 
lagen die water optimaal vasthouden en 
uitstekende groeicondities vormen voor 
de bovenliggende vegetatie. Het verschil 
met een regulier groendak is dat ook in 
verzadigde toestand het systeem in staat is hemelwater te 
bergen en op gecontroleerde wijze af te voeren.

OPBOUW
Het Detentiedak is opgebouwd uit vier lagen, elk met een 
eigen unieke werking in de totale opbouw. Bovenop ligt de 
Sempergreen® Sedummixmat, met zes tot acht verschillen
de sedumplanten, die regenwater op natuurlijke wijze  
vasthouden. Via evapotranspiratie wordt overtollig water 
afgegeven aan de lucht. Daaronder ligt de Urbanscape® 
Green Roll, een waterabsorberende tussenlaag die tevens 

dient als groeilaag voor de vegetatiemat waarvan de 
plantjes fijnstof filteren. Deze werkt als een spons met een 
unieke capillaire werking, die zelfs na uitdroging makkelijk 
opnieuw water absorbeert, zelfs tot 8 keer zijn eigen gewicht. 
De derde laag is de Sempergreen Bergingslaag HC40 of 
HC60, die dient als tijdelijke waterkolom in geval van hevige 
regen buien. Deze laag bestaat uit massieve buisjes met 
een kleine diameter, die verticaal georiënteerd aan elkaar  
gesmolten zijn. Onderin ligt de gepatenteerde Sempergreen 
Detentielaag T5, de vertragende factor in het geheel.  
Deze driedimensionale laag van duurzaam gerecycled  
polyester bestaat uit duizenden draden die machinaal 
naast elkaar zijn gestikt. Deze stiksels zorgen voor frictie, 
waardoor de waterkolom wordt opgestuwd naar de  
bovenliggende bergingslaag. Hierdoor vertraagt het de 
afvoer van overtollig regenwater tot wel 24 uur.

Meer informatie: www.detentiedak.nl ■

In oktober 2021 heeft de Sempergreen Group in Bunnik op  

het kantoor pand van frisdankenfabrikant Vrumona het eerste  

Detentiedak van Nederland aangelegd. Deze bijzondere vorm van 

groendak met waterdetentie draagt bij aan klimaatadaptatie en  

biodiversiteit en zorgt voor de sterk vertraagde afgifte van (overtollig)  

regenwater op het riool. 

Detentiedak
PRODUCTNIEUWSSPECIAL GROENE DAKEN

ONDERCONSTRUCTIE BALKON EN TERRASVLOER
TerraMaxx® RSS is een stabiele aluminium ondercon
structie voor het leggen van balkon en terrasvloeren. 

Dankzij de intelligente schroefverbindingstechniek hoeft 
er niet voorgeboord te worden. Het systeem kan op 

gebonden en ongebonden ondergronden onder bijna 
alle weersomstandigheden worden gebruikt. Door het lage 

gewicht en de geringe opbouwhoogte is het bijzonder 
geschikt voor renovaties.

VLONDERSCHROEF
De Dynaplus® vlonderschroef is verbeterd. Door de toevoeging van een 

extra stukje schroefdraad net onder de schroefkop wordt de vlonderplank nóg 
beter vastgehouden. Een ander voordeel is dat de schroef zich minder snel uit het hout  

omhoog laat werken wanneer de houten planken beginnen te ’werken‘. De gecoate vlonderschroef 
is verder onveranderd gebleven, dus supersterk van gehard staal, buigzaam tot wel 90 graden en 
voorzien van een geïntegreerde smeermiddel in de ARcoating. Met het nieuwe Dynaplus® vlonder
boortje is een exacte contravorm van de vlonderschroef te maken voor een superstrak eindresultaat.

ARNHEM GEKOZEN ALS  
BIJVRIENDELIJKSTE GEMEENTE 2022
Op vrijdag 11 maart, de eerste dag van NLdoet, 
is Arnhem benoemd tot Meest Bijvriendelijke 
gemeente van Nederland. Volgens de jury van 
Nederland Zoemt doet Arnhem samen met 
bewoners en lokale groene initiatieven hard zijn 
best om Arnhem een veilige thuishaven te maken 
voor wilde bijen. In de stad zijn bijvoorbeeld steeds 
meer geveltuinen, groene bermen en velden te 

vinden, met meer voedsel voor de bij. Dat is nodig, want van de 358 wilde bijensoorten in Nederland is de helft bedreigd. 
De gemeente krijgt een insectenhotel, bloembollen, bijvriendelijke planten en ecologisch advies cadeau.
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www.altena-dak.nl

Éénlaags dakbedekking
UV-bestendig

Levensduur ca 50 jaar 
Eenvoudig te leggen

Geëxtrudeerde EPDM

KAMPEN - ZWAAG - WOERDEN - APELDOORN  - VARSSEVELD - HENGELO - ZWIJNDRECHT
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Nu ook in Eindhoven!
Slakweidestraat 16 · 3630 Maasmechelen (B)
Karveelweg 30 · 6222 NH Maastricht (NL)
Meridiaan 42 · 2801 DA Gouda (NL)

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

www.brouwerszink.nl

Sinds 1986 is Brouwers Zink groothandel

van maatwerk in zink, lood en koper. Bij

ons staan service, deskundigheid en kwaliteit 

centraal. Wij leveren in heel Nederland
en indien nodig binnen 24 uur. Uiteraard is 

Brouwers Zink KOMO gecertificeerd.

In 2018 hebben wij een uitbreiding van ons 

assortiment doorgevoerd waardoor de naam 

Brouwers Zink & Dak is ontstaan.

Hiermee zijn wij uw zinkpartner én uw

dakpartner geworden.

• Dakgoten
• Hemelwaterafvoeren
• Zetwerk
• Dakbedekking
• Isolatie
• Gereedschappen
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AAN TAFEL MET… MIRJAM SLOB

“ De daktuin van Rooftop  
Rumour maakt bezoekers 
een beetje groener”

Een antwoord op die vraag kreeg ze tijdens een reis  
door Scandinavië in 2019. “Bij Østergro in Denemarken – 
een restaurant met moestuin op een dak in Kopenhagen –  
viel het kwartje”, vertelt Slob. “Een tuin en horeca op een 
dak is een aansprekende manier om bewustzijn voor natuur 
en voeding naar de stad te halen. En niet alleen dat:  
zo’n groen gebruiksdak levert ook extra ruimte op en heeft 
allerlei andere positieve effecten. Het kan water bufferen, 
draagt bij aan vermindering van de hittestress, vangt fijnstof 
af en geeft een plek aan bijen, vogels en vlinders.”

VAN START
In januari 2020 rondde Slob haar tweede studie, Data  
Science, af en besloot ze zich helemaal in te zetten voor 
haar plan. “Ik huurde een kantoor en liet een schets 
van mijn plan maken. Toen die schets in mei 2020 in 
het Brabants Dagblad werd gepubliceerd, kreeg ik veel 
positieve reacties. Al snel zat ik met vijf partijen aan tafel: 
de Gemeente Tilburg, BIZ Vastgoedeigenaren, Binnenstad 
Management Tilburg, Midpoint Brabant (een economisch 
samenwerkingsprogramma van MiddenBrabant) en  
Citymarketing Tilburg. Zij wilden aanjager van dit project zijn 
en leverden financiële bijdragen om van start te gaan.”
Met deze belangrijke partijen uit de stad achter zich kon 
het balletje gaan rollen. “Allereerst moest de businesscase 
bepaald worden. Ik ontdekte al snel dat de oogst van het 
dak niet rendabel ging zijn, dus daar moest een ander 
plan voor komen. Het dak zal niet alleen een tuin hebben, 
maar ook horeca, een winkel en een programma. Deze ele 
menten dragen de businesscase. De gemeente Tilburg heeft 
toegezegd 50% van de kosten van de tuin te financieren 
vanuit het Klimaatfonds. We zijn nu op zoek naar de andere 
helft en de investering voor de publieksfuncties: partners 
die willen investeren, crowdfunding, een bancaire lening.”

Tekst: Nolanda Klunder, foto: Merel van Dooren

Twee jaar geleden startte Mirjam Slob Rooftop Rumour,  
een initiatief dat moet leiden tot een daktuin met publieks
functie in het centrum van Tilburg. Op het dak zullen groen
te en fruit verbouwd worden, die de basis kunnen vormen 
voor de keuken van een horecagelegenheid die eveneens 
op het dak zal komen. “Een groendak heeft een heleboel 
positieve effecten, maar het hoofddoel van Rooftop Rumour 
is om mensen bewust te maken”, zegt Slob.

IMPACT VAN VOEDSEL
Slob groeide op in de jaren ‘90 op het biologische melkvee
bedrijf van haar ouders in het ZuidHollandse Noordeloos. 
“Daarbij kreeg ik vanzelfsprekend ook het bijbehorende 
gedachtegoed mee over hoe je respectvol met de natuur 
omgaat”, vertelt Slob. Toen ze naar Tilburg verhuisde voor 
haar studie Bedrijfseconomie – later stapte ze over naar 
Communicatiewetenschappen – ontdekte ze dat veel van 
haar medestudenten anders tegen voedsel aankeken. 
“Veel mensen hebben geen idee hoe het voedsel op hun 
bord geproduceerd is. Voeding en natuur zijn in de stad 
vaak een vervanmijnbedshow. Terwijl de keuzes die we 
maken in wat we eten en de keuzes die in de landbouw 
gemaakt worden, enorme impact hebben: denk aan de 
uitstoot van CO2 en stikstof. Ik geloof dat er in onze maat
schappij keuzes zijn gemaakt die we misschien niet had
den gemaakt als we allemaal meer verbinding hadden 
gevoeld met natuur en voedsel. Daarbij viel me ook op dat 
de mensen die er wel over nadenken en zich uitspreken, 
soms voor eigen parochie preken. De grote vraag voor mij 
werd: hoe kunnen we de mensen bereiken die nooit met 
deze thema’s bezig zijn?” 

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.

Heel belangrijk was natuurlijk de zoektocht naar een geschikt 
dak. “Ik zocht een dak van minstens 600 m2 – de omvang 
van Østergro – met voldoende draagvermogen in het 
centrum van Tilburg. Naar aanleiding van het artikel in het 
Brabants Dagblad kreeg ik veel reacties van vastgoedei
genaren. Ik zocht ook zelf de Tilburgse daken af op Google 
Earth. Of een dak voldoende draagkracht heeft, konden de 
eigenaren vaak wel vertellen. Daarnaast was dat ook een 
kwestie van gezond verstand: vooral bij oudere panden wist 
ik dat het niet zou kunnen. Het was een lange zoektocht, 
maar uiteindelijk vonden we een heel goede plek: het dak 
van de oude V&D, dat eigendom is van Wereldhave.”

ZAADJES PLANTEN
“Het is een project van de lange adem”, zegt Slob. “Het eerste 
half jaar deed ik dit voltijds, nu combineer ik het met één 
à anderhalve dag per week betaalde freelance klussen. 
Ik heb inmiddels een netwerk om me heen van partijen 
die meedenken en hun expertise meebrengen. Ik doe dit 
omdat ik heel sterk het gevoel heb dat we zo niet kunnen 
doorgaan. Als je het mensen op de man af zou vragen,  
wil niemand voedsel waar chemische bestrijdingsmiddelen 
overheen gespoten zijn. Dat wil je niet voor jezelf en je wilt 
het niet voor de natuur. De manier waarop landbouw nu 
vaak bedreven wordt, leidt tot uitsterven van bijensoorten 
en andere insecten. Ik wil vanuit een positieve beweging 
laten zien dat het echt anders kan.”

“Ik ben niet iemand die anderen wil vertellen wat ze moeten 
doen. Vanuit een positief en optimistisch voorbeeld willen 
we mensen kennis laten maken met hoe het ook kan.  
We creëren een nieuwe verfrissende omgeving met een 
eigen mindset. We geloven dat dat aanstekelijk werkt.  
Op ons dak laten we zien wat duurzaam betekent, zonder 
dit woord overal op te plakken. We vervangen ‘belerend’ 
door ‘inspirerend’ en planten zo onze zaadjes. Of je nu een 
theetje doet, rondstruint, fruit plukt, neerploft of meeharkt, 
op ons dak word je als bezoeker  vaak ongemerkt  vanzelf 
een beetje groener.”

“De bedoeling is dat het dak begin 2023 gemaakt wordt en 
aan het eind van die zomer open gaat. Vanaf daar moet 
het kunnen draaien”, besluit Slob. “Mijn persoonlijke ambitie 
is om het concept vervolgens uit te breiden naar andere 
daken. Dus dan ga ik weer zoeken naar een geschikt dak, 
binnen of buiten Tilburg. Het dak van Rooftop Rumour zal 
positieve effecten hebben op het gebied van klimaat
adaptatie, wateropvang en afvangen van fijnstof, maar het 
heeft met zijn 1150 m2 natuurlijk maar een beperkt effect. 
Willen we verschil maken, dan zijn er veel meer groene 
daken nodig. Waar we met Rooftop Rumour wél verschil 
in kunnen maken: dit dak wordt een mooie plek om het 
verhaal over voedsel en natuur te vertellen.” ■

MIRJAM SLOB IN ACHT VRAGEN
BURGERLIJKE STAAT? SAMENWONEND.

KINDEREN? GEEN.

WAT DOE JE ALS JE NIET WERKT? DAN BEN IK GRAAG OP 
PAD MET VRIENDEN, TREK IK DE NATUUR IN OF GA IK NAAR  
DE SCHOUWBURG OF HET FILMHUIS.

FAVORIETE MUZIEK? INDIEPOP.

FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING? IK REIS GRAAG DOOR 
EUROPA. IK HEB OOK VERRE REIZEN GEMAAKT, MAAR STELDE 
MEZELF TOEN DE VRAAG: WAAROM ZOU JE VER REIZEN ALS  
JE HALF EUROPA NOG NIET HEBT GEZIEN?

FAVORIETE STAD? TILBURG.

FAVORIETE GEBOUW OF ARCHITECT? BOSCO VERTICALE  
IN MILAN VAN ARCHITECTENBUREAU BOERI STUDIO.

WAAR BEN JE IN JE WERK HET MEEST TROTS OP? DAT IK 
MET DIT VERHAAL OVER ANDERS OMGAAN MET NATUUR EN 
VOEDSEL NU AL – NOG VOORDAT DE DAKTUIN ER IS – VEEL 
PARTIJEN HEB BEREIKT, WAARDOOR DIE MISSCHIEN AL AAN 
HET DENKEN ZIJN GEZET.

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Aabo Trading Almere B.V.
T:088-9965535, alme@aabo.nl
Aabo Trading Amsterdam B.V.
T:088-9965545, amst@aabo.nl
Aabo Trading Arnhem B.V.
T:088-9965580, arnh@aabo.nl
Aabo Trading Beverwijk B.V.
T:088-9965550, beve@aabo.nl

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

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

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

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

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

Nu ook in 
Leeuwarden!

Duurzaam 
verwarmen 
zonder gas...

Vermont Slate is een duurzame daklei op basis van gerecycled rubber met een 
authentieke uitstraling en een uitzonderlijk lange levensduur. Uniek is dat 
Vermont Slate bestaat uit elementen van 4 aaneengesloten leien. Hierdoor 
is het niet alleen 4 x sneller en gemakkelijker te verwerken maar vormt een 
dak met Vermont Slate bovendien een zeer stevig, duurzaam en extreem 
stormvast geheel.

Een dak met Vermont Slate is blijvend mooi. In tegenstelling tot originele 
natuurleien en dakpannen kan het niet breken, splijten of kapotvriezen. Omdat 
het geen kleurcoating heeft kan deze ook niet slijten of afpellen. Ook is 
Vermont Slate geluiddempend, onderhoudsarm en in hoge mate zelfreinigend. 
 
De elementen zijn zeer licht van gewicht (11.72kg/m2) en snel en eenvoudig te 
verwerken dankzij het unieke geïntegreerde Panel-Loc verbindingssysteem. De 
dikte van de elementen zorgt voor een luxe, robuuste en natuurlijke uitstraling. 
Het unieke universele nok- gevel- hoekkeperstuk versterkt de authentieke 
uitstraling van een natuurleien dak. Al met al is Vermont Slate de ultieme 
samensmelting van moderne materialen en een klassieke uitstraling!

Vermont Slate
Hoogwaardige rubber dakleien

Vermont Slate is verkrijgbaar in de zeer 
natuurgetrouwe kleur Leigrijs.

Het vernieuwde 
klassiek.

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

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

• DAKDETAILS AFDICHTEN

• PLATTE EN LICHT HELLENDE DAKEN

• INDUSTRIËLE DAKEN 

• PARKEERDAKEN

• GEBRUIKSDAKEN 

• GROENDAKEN 

• METALEN DAKEN
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INTERNATIONALE DAKEN

Meer dan 35.000 planten vormen de groene bedekking van handels 

en kantoorgebouw KöBogen II. Het project is de grote, groene afsluiting 

van het overkoepelende stadsvernieuwingsproject in het centrum van 

Düsseldorf en biedt een stedelijk antwoord op klimaatverandering.  

De vele planten in de groene dak en wandbekleding binden kool

dioxide en stof, absorberen lawaai, ondersteunen de biodiversiteit en 

versterken het algemeen welzijn van de mensen in de stad.  

En daar houden de positieve effecten van Europa’s grootste  

groene gevel voor de binnenstad van Düsseldorf niet op. 

KöBogen II, Düsseldorf De gekozen plantensoort moest aan 
veel eisen voldoen. Wat het ontwerp 
betreft, moesten de planten in de loop 
van het jaar veranderen van uiterlijk: 
van een fris, lichtgroen bladerdek in 
het voorjaar, via een rijke, donkergroe
ne kleur in de zomer naar goudbruin 
in de herfst. Om de winter te doorstaan, 
moesten de planten bladverliezend 
zijn en niet groenblijvend, want planten 
zonder actief blad in de winter hebben 
een minimale hoeveelheid water nodig 
gedurende die tijd, wat het risico op 
schade door droogte verkleint.  
Ook dienden de planten inheems te 
zijn, niet giftig, gemakkelijk te onder
houden, bestand tegen ongedierte 
en wind en niet kunnen doordringen 

in de gevelconstructie. Gezien al deze criteria werden veel 
planten uitgesloten: buxus is vatbaar voor ongedierte,  
hulst en laurierkers zijn giftig, terwijl druivenranken, hortensia, 
en veldesdoorn niet bladverliezend zijn. Carpinus betulus  
– de haagbeuk – voldeed aan alle eisen.

99 JAAR ONDERHOUDSPLICHT
Om ervoor te zorgen dat de haagbeukenhagen als inte
graal onderdeel van het gebouw ook voor de lange termijn 
zouden gedijen, ontwikkelde ingenhoven architecten in 
nauwe samenwerking met onder andere de botanicus 
Prof. Dr. Strauch – ja, dat is Duits voor struik – een uitgebreid 
concept voor de aanleg, verzorging en het onderhoud 
van het beplantingssysteem. In de stedenbouwkundige 
overeenkomst stond overigens dat de investeerder 99 jaar 
verantwoordelijk is voor gepaste onderhoud van de groene 
gevel, dus er moest wel een goed doordacht plan komen.

Vanaf 2016 werden de 35.000 haagbeukplanten opge
kweekt in een boomkwekerij, die, wanneer ze op een rij 
staan, een haag van acht kilometer lang zouden vormen. 
Toen de planten in de late herfst van 2019 op de bouw
plaats werden afgeleverd, waren ze al 1,30 meter hoog  
met volledig ontwikkelde wortels. Op het dak groeien ze nu 
zoals ze in het wild ook zouden doen in plantenbedden.  
Op de noord en westgevels groeien ze verder in de con
tainers waarin ze op de kwekerij zijn opgekweekt.  
Deze primaire containers zijn in ondersteunende containers 
geplaatst, die op de gevel zijn gemonteerd. Op enkele uit
zonderingen na meten de ongeveer 520 containers elk  
4 meter lang, 0,55 meter hoog en 0,49 meter diep en zijn ze 
elk voorzien van twee drainagebuizen. 

WATERHUISHOUDING
Alle irrigatie en drainageleidingen werden rechtstreeks in 
de draagconstructie geïntegreerd. Aangezien verstoringen 
van de waterhuishouding het grootste gevaar vormen voor 
planten in de stedelijke omgeving, werd een gedetailleerd 
irrigatie en drainageconcept ontwikkeld.  

De grote, groene afsluiting van het overkoepelende stadsvernieuwingsproject 

in het centrum van Düsseldorf. (Foto: ingenhoven associates/ HGEsch)

35.000 beukenhaagplanten. 

(Foto: Shutterstock)
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De hagen worden hoofdzakelijk bewaterd met regenwater. 
Het regenwater wordt opgevangen in een speciale laag 
boven de voet van elke plantenbak; bij hevige regenval 
wordt het overtollige water afgevoerd naar reservoirs.  
Voor de groeiperiode van de hagen, wanneer het regen
water ontoereikend is, werd een op de behoefte afgestemd 
irrigatiesysteem geïnstalleerd. Aangezien de verschillende  
segmenten van de gevel in verschillende mate zijn bloot
gesteld aan zon, wind en andere weersomstandigheden, 
werd het druppelbevloeiingssysteem opgedeeld in afzon
derlijke sectoren. Sensoren meten onder meer de vochtig
heid van het minerale substraat. De hoeveelheid water en 
het besproeiingsinterval worden zo voortdurend aangepast 
aan de behoeften van de haagbeuken. Via het irrigatie
systeem wordt ook naar behoefte een in water oplosbare 
minerale meststof aan de planten toegediend, zodat ze  
optimaal kunnen groeien. Een vernuftig systeem als ant
woord op een complexe uitdaging.

LEERPROCES
Er is ook besloten om het systeem gedurende de eerste 
twee jaar nauwlettend te monitoren om een goed beeld te 
krijgen van de werking en het onderhoud van de gevel op 

lange termijn – simpelweg omdat het een uniek systeem  
is en er dus geleerd moest worden van de beginjaren.  
De in de gevel geïntegreerde looppaden zorgen ervoor  
dat de planten volledig toegankelijk zijn. De hagen zullen 
drie keer per jaar handmatig gesnoeid worden. Hiervoor 
staan tuiniers in metalen manden, die met de hand langs de 
aan de gevel bevestigde rails worden geduwd. Het snoei
afval glijdt vervolgens langs de dakhelling naar beneden 
of wordt door een blazer naar beneden geveegd en vervol
gens verzameld. Er is bewust voor deze low techoplossing 
gekozen, om niet volledig afhankelijk te zijn van systemen.

HITTE-EILAND
Met zijn uitgestrekte groene, terrasvormige gevels en dak 
fungeert KöBogen II als een soort natuurlijke energie
centrale in het stadscentrum. Vooral in de zomer warmen 
conventionele, minerale of bitumineuze dakoppervlakken 
aanzienlijk op, waarna ze een deel van de geabsorbeerde 
warmte in de periode erna, onder meer ’s nachts, weer 
afstaan. Hierdoor warmen binnensteden steeds meer op  
in wat het stedelijk hitteeilandeffect wordt genoemd.  
Daarentegen zijn bladeren, ervan uitgaande dat de planten 
een goede waterhuishouding hebben, altijd iets koeler dan, 
of even warm als, de luchttemperatuur. Dit komt doordat  
40 tot 50 procent van de zonnestraling die door de vege
tatie wordt opgevangen, wordt verwerkt tot waterdamp;  
de warmte zorgt ervoor dat vocht uit de planten verdampt. 
Dit resulteert in een verkoelend effect, in plaats van een 
temperatuur verhogend effect. Op en om KöBogen II 
maken de planten met zijn vijfendertigduizenden tegelijk 
gebruik van dit fenomeen om het stedelijk hitteeilandeffect 
tegen te gaan. 

DAK
Het tweede positieve effect van het groene systeem, en 
dan met name die op het dak, is dat het regenwater vast 
kan houden. Zelfs bij hevige regenval wordt het regenwater 
in eerste instantie opgevangen. Alleen overtollige hoeveel
heden, die de planten en containers niet meer kunnen 

vasthouden, worden vervolgens afgevoerd. In veel stede
lijke gebieden wordt de waterkringloop onderbroken door 
afgedichte oppervlakken, maar bij KöBogen II wordt het 
spreekwoordelijke gat in die waterkringloop weer gedicht. 
Dit is een natuurlijke manier om een overbelasting van het 
stedelijke rioleringssysteem te voorkomen. 

Samen met de al eerder genoemde positieve effecten – 
binding van kooldioxide en stof, geluidsabsorptie, onder
steuning van de biodiversiteit en het menselijk welzijn – 
draagt het groene gevelsysteem op vele manieren bij  
aan de verbetering van het microklimaat in de stad.  
Door planten niet louter als decoratieve accessoires te 
gebruiken, maar juist als integraal onderdeel van het  
gebouw en onze dagelijkse leefomgeving, legt dit project 
op een mooie manier bloot hoe we de natuur – juist ook in 
de binnenstad – in ons voordeel kunnen laten werken. ■

INTERNATIONALE DAKEN

Blik op het groene dak. (Foto: ingenhoven associates/ HGEsch)

Gevel en dak verkleuren door de seizoenen van lichtgroen, via donkergroen 

naar goudbruin. (Foto: ingenhoven associates/ HGEsch)

Natuurlijke energiecentrale in het stadscentrum. (Foto: ingenhoven associates/ HGEsch)

“ De planten dienden inheems te zijn, 
niet giftig, gemakkelijk te onder-
houden, bestand tegen ongedierte 
en wind en niet kunnen doordringen 
in de gevelconstructie”



DAKNED LEVERT KENNIS.

Per 15 maart 2022 is Dakned B.V. overgenomen door 
Group Defrancq N.V. Defrancq is een familiebedrij f 
met 24 vestigingen in België en 2 in Nederland. Deze 
gerenommeerde partij  is een one-stop-shop voor de 
professionele dakdekker en installateur. Zij  begeven 
zich op het gebied van verkoop voor hellende en platte 
daken en zij n dé specialist voor iedere dakdekker, 
zinkwerker en loodgieter.

DAKNED LEVERT KUNDE.

Dakned en  Defrancq leveren maatwerk, hebben 
een diep en breed assortiment en leveren de 
producten uit voorraad. Stipte levering, de 
wensen van de klant en nauwkeurig werken staan 
bij  Defrancq altij d centraal. Dat is overigens een 
mooie aansluiting  met de kernwaarden van Dakned, 
daar waar zij  hun relaties voorzien van kennis, kunde 
en kwaliteit.

DAKNED LEVERT KWALITEIT.

De overname van Dakned B.V. is onderdeel van de 
strategie van Defrancq om te groeien in de 
Nederlandse markt en het netwerk van 
handelsvestigingen uit te breiden. Deze overname 
heeft geen praktische gevolgen voor de klanten van 
Dakned. Daarnaast zal het team van Dakned in de 
huidige samenstelling actief blij ven.

DAKNED LEVERT. ALTIJD.

Concreet verandert er dus niet veel. Dakned blij ft 
leveren. Altij d. Ook in deze nieuwe vorm staan zij  altij d 
klaar om dakdekkers door heel Nederland te adviseren 
en te ondersteunen. Heb je vragen naar aanleiding van 
deze overname of kan Dakned iets voor jou 
betekenen? Heb je hulp, advies of materiaal nodig? 
Neem dan eens contact op!

Dakned • Rotterdam
Kiotoweg 407
047 BG Rotterdam
010 2687014

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

welkom@dakned.nl
orders@dakned.nl
www.dakned.nl

EEN NIEUWE 
STAP VOOR 
NOG BETERE
SERVICE
GROUP DEFRANCQ N.V. NEEMT DAKNED B.V. OVER
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VITALITEITSMANAGEMENT

Vitaliteit draait niet alleen om het bestrijden en voorkomen 
van ziekte en uitval, maar ook om het bevorderen van  
welzijn, employability (optimale inzetbaarheid van mensen, 
waardoor zij in staat zijn werk te krijgen en te behou
den) en gezondheid. Vitaliteitsmanagement gaat om 
het  versterken van mensen en de organisatie. Dit levert 
diverse voordelen op, onder meer: hogere medewerkers
tevredenheid, minder uitval en minder verzuim, hogere pro
ductiviteit, efficiënter werken en hogere klanttevredenheid. 
 
Dakdekkers en installatiebedrijf Gebr. Janssen uit het  
Brabantse Beugen is met deze materie aan de slag 
gegaan. De vele stapjes die op dit gebied worden gezet, 
maken samen een flinke stap. Eén van deze stapjes is  
het loopbaangesprek. 
 
De schooltijd was voor veel mensen een bijzondere tijd, 
een tijd om leuk op terug te kijken, een tijd waarin ze 
het fijn hebben gehad met vrienden, een tijd van hard 
zwoegen voor dat papiertje, een tijd met een bijzonder 
plekje in het leven, maar vooral een tijd van voorbereiding 
op de toekomst zodat er centen verdiend worden om het 
dagelijks leven te betalen. 
Laten we hopen dat mensen vanuit school ingestroomd 
zijn in het werk dat niet alleen geld oplevert, maar dat ook  
nog leuk is om te doen. Werk dat bij de werknemer past, 
dat uitdagend is voor lichaam en geest. Dan ben je als 
werknemer op de juiste plaats. Toeval bestaat niet, maar 
ook de werkgever zoekt de juiste man/vrouw op de juiste 
plaats. Deze synergie zorgt voor de bevlogenheid als 
ultieme beloning. 
 
Maar is deze ultieme beloning wel blijvend, kunnen  
we hier een hele loopbaan mee vooruit? Blijft de glans 
hier altijd op zitten? Ga ervan uit van niet. Een paar voor
beelden geven aan dat er veel kan gebeuren:  

een bedrijf richt zich niet meer op de nieuwbouwmarkt, 
maar uitsluitend op de renovatiemarkt. Een werknemer kan 
niet meer trappen lopen door knieproblemen. Wat dan? 
De wereld verandert continu, de fysieke en mentale inzet 
baarheid van mensen verandert in de loop der jaren, 
technieken waarmee gewerkt wordt veranderen, het bedrijf  
van de werkgever verandert ook. De vraag is nu hoe de 
wensen en mogelijkheden van de werknemer af te stem
men op de behoeften en mogelijkheden van het bedrijf. 
 
Deze veranderingen vragen naar de toekomst toe om 
bewustwording en verantwoordelijkheid van de werkgever, 
maar ook van de werknemer. Het is dus wel tweerichtings
verkeer: de werknemer zal zich moeten bijscholen en zal 
zijn kansen zo optimaal mogelijk moeten houden, terwijl 
de werkgever zijn werknemer moet voorlichten en laten 
ontplooien. Dit alles begint bij een loopbaangesprek.  
Een gesprek dat wij in Beugen geregeld met mensen 
voeren. Er zijn mensen die het wel goed vinden zo, maar er 
zijn ook mensen die echt willen en niet kunnen wachten 
om toch weer de schoolbanken in te gaan, en juist daar 
begint de bevlogenheid waar we op zoek naar zijn. 
 
Het loopbaangesprek is één van de vele stapjes.  
En bedenk: vele kleine stapjes zijn één grote stap op  
weg naar een mooie duurzame vitale toekomst. 

‘ Loopbaangesprek’ voor een 
duurzame en vitale toekomst
Vitale, fitte, gezonde en gemotiveerde 

mensen in en om het bedrijf  en balans  

in het leven: dat zijn de uitgangspunten  

van het vitaliteitsmanagement programma 

‘Vitaal met je VAK bezig zijn’.

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

Dakspecialisten op internet

www.vebidak.nl

www.eurofast.nl

www.flowlight.nl

Vakgroothandel in dakmaterialen

WWW.DAKNED.NL

Experts in 
dak- en gevelgroen

www.idverde.nl

www.aabo.nl

AABOSAFE
Zorgeloos werken op hoogte.

AABOZINK

AABOFIX
De basis in bevestiging.

www.aabo�x.nl

AABOTOOLS
Gereedschap voor professionals.

www.aabotools.nl

www.leister.shop

www.leister.shop

www.provatherm.nl

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

www.oudemaas.nl

Bevestigingssystemen voor Dak en Gevel
Gereedschappen

PBM en Valbeveiliging
Onderhoud en Reiniging

www.sealeco.nl

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

 www.eyecatchersafety.com

www.bitasco.nl

www.reflexy.org www.oudemaas.nl

Bevestigingssystemen voor Dak en Gevel
Gereedschappen

PBM en Valbeveiliging
Onderhoud en Reiniging

www.ibsconsultants.nl/dakconsult

D É  D A K B E G R O E N E R

DakConsult

www.optigrün.nl

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

www.begroeningstechniek.nl

Joru Begroeningstechniek BV

Dak & Gevelbegroening 
met systeem
In & Outdoor

www.euroaluminium.nl

UW WEBSITE 
OOK HIER?

Bel:072 5400335www.mawipex.nl

UW WEBSITE 
OOK HIER?

Bel:072 5400335



WELKOM IN EGMOND

Modern hotel 
met veel faciliteiten

www.zuiderduin.nl

Luxe hotel
direct aan zee

www.golfzang.nl

Kleinschalig en
knus familiehotel

www.deboei.nl

Op een prachtige 
locatie naast de 

vuurtoren

www.devassy.nl

Aan de rand 
van de duinen

www.natuurlijkappartementen.nl

Luxe appartementen 
aan het strand

www.lidoappartementen.nl

Rolstoeltoegankelijke 
appartementen

www.de-egmonden.nl

Strandhotel 
in Wijk aan Zee

www.hethogeduin.nl

VAKANTIE-
APPARTEMENTEN

Wijk aan Zee

Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

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

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

Nu ook in 
Leeuwarden!

Duurzaam 
verwarmen 
zonder gas...

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

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

Lijkt je dit interessant en ben je toe aan uitdaging met veel afwisseling, 
vrijheid en eigen inbreng in een constant groeiend bedrijf? Kijk dan snel 
op onze website voor de openstaande vacatures en wie weet kunnen we je 
binnenkort verwelkomen in één van onze teams!

Weet jij álles van het dak?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

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

Bekijk alle openstaande 
vacatures op:

www.aabo.nl/vacatures

Kom werken bij 
Aabo Trading!
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BEDRIJFSNIEUWS

Eurofast viert haar 45jarig jubileum! Het van origine familiebedrijf  

Van Roij Fasteners heeft een ware transformatie ondergaan tot  

de organisatie, die we vandaag de dag kennen als dé specialist  

in bevestigingsoplossingen. Wat ooit begon als eenmanszaak voor  

klemfittingen, is uitgegroeid tot multinational voor het mechanisch  

bevestigen van de gebouwschil in Europa.

Eurofast viert haar 
45-jarig jubileum

FOCUS OP BEVESTIGINGSMIDDELEN
Vanaf het jaar 2000 kwam de complete focus van activi
teiten van Eurofast te liggen op bevestigingsmiddelen.  
Dit resulteerde in de keuze voor het afstoten van alle niet 
gerelateerde activiteiten. Met de oprichting van Eurofast 
Hungary voor de OostEuropese markt werd ook de eerste 
stap naar buitenlandse expansie gemaakt. In de jaren 
daarna is de organisatie tevens uitgebreid met de eigen 
productie van kunststof tules. 

Met de focus op bevestigingsmiddelen werd een nieuwe 
merknaam geïntroduceerd voor het assortiment van  
Van Roij Fasteners: Eurofast®. Deze merknaam weerspiegelt 
de activiteiten en ambities van de organisatie, en natuurlijk 
van de producten. Het staat voor mechanische bevesti
gingssystemen (fasteners) voor plat dak en dak en wand, 
met de focus op de Europese markt. Sinds een aantal jaren 
is Eurofast ook de naam van de organisatie.

Op 1 april 2022 bestond Eurofast 45 jaar. De fabrikant van 
het toonaangevende merk Eurofast® en fullservice tech
nisch adviesbureau voor het mechanisch bevestigen  
van de gebouwschil werd in 1977 opgericht door slechts 
één man met een ambitieus plan. De heer Van Roy sr.,  
een door en door vertegenwoordiger, zag mogelijkheden 
in een unieke klemfitting voor cv en installatietechniek. 
Hij had het lef buiten de gebaande paden te treden om 
nieuwe wegen te ontdekken. Niemand had kunnen bevroe
den dat deze eenmanszaak uit zou groeien tot de Eurofast 
Group zoals we die vandaag kennen. 

VAN SLAAPKAMER NAAR BEDRIJFSPAND
De onderneming begon vanuit huis aan de Beatrixstraat 
te Bakel. Het kantoor bevond zich in de slaapkamer en de 
garage diende als magazijn voor de diverse materialen 
op het gebied van verbindings en bevestigingstechniek. 
Hoofdproduct waren klemkoppelingen en met als aanvul
ling op dit bescheiden assortiment metalen drukverdeel
plaatjes en daarna de hiervoor bijbehorende schroeven.

SERVICE VOOROP
Al snel werden de slaapkamer en de garage te klein en  
in 1980 vond de éérste verhuizing plaats naar Deurne. 
Door ruimtegebrek werd er tien jaar later een kavel van 
circa 5.000 m2 gekocht aan de Jan Tooropstraat, waar een 
nieuw modern gebouw met drie hallen en vijftien kantoren 
gebouwd werden. Later zijn daar nog eens twee hallen 
aan toegevoegd. De basis van het succes bestond uit 
eigenschappen die het bedrijf nu nog typeren: een klein 
enthousiast team dat met hart en ziel werkt om de klant  
zo goed en zo snel mogelijk te helpen. Niets was te veel  
en het team stond altijd klaar voor de klant en elkaar. 

KLAAR VOOR DE TOEKOMST
Nu, 45 jaar later, werken er meer dan 150 Eurofasters verdeeld 
over zes landen samen met dezelfde visie: Een Europa 
waarin alle commerciële en industriële gebouwschillen 
duurzaam mechanisch bevestigd zijn. Met Business Units  
en divisies in Nederland, Hongarije, Polen, België,  
het Verenigd Koninkrijk en Denemarken kunnen we samen 
ruim 25 Europese landen bedienen. We blijven onszelf verbe
teren en ontwikkelen en kijken altijd naar mogelijkheden  
om onze organisatie uit te breiden.

NIEUWBOUW
Het hoofdkantoor van Eurofast en tevens vestiging  
van Eurofast Netherlands, bevindt zich nu nog op de  
Jan Tooropstraat in Deurne (Nederland) maar de volgende 

verhuizing staat al weer gepland. Wederom is Eurofast uit 
haar jasje gegroeid en is er een pand aangekocht aan  
de Indumastraat, vlakbij het huidige hoofdkantoor.  
Dit gebouw wordt deels gerenoveerd en deels gesloopt en 
met een gedeelte nieuwbouw zal de nieuwe huisvesting 
dubbel zo groot worden als het huidige Eurofast Netherlands 
pand. De volledige ingebruikname zal in de loop van 2023 
plaatsvinden. De verschillende afdelingen zoals de hand
assemblage, machinale assemblage, spuitgietproductie, 
customer service, quality control, inkoop en logistiek komen 
dan alle samen in een moderne en inspirerende werkom
geving, klaar voor de toekomst en klaar om de service te 
blijven bieden die de markt van het bedrijf gewend is. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl 

Het huidige pand van Eurofast aan de Jan Tooropstraat in Deurne.

Nieuwbouw aan de Indumastraat.



INNOVATIVE
PARTNER

www.anjo.nl

Oplossingen 
voor platte daken

Anjo heeft de serie kabeldoorvoeren uitgebreid met de dubbelwandig 
geïsoleerde uitvoering; de meest complete en innovatieve kabeldoorvoer 
voor op het dak! De kabeldoorvoer heeft een hersluitbare kap waardoor 
het makkelijk is om achteraf kabels en leidingen door te voeren. 
Daarnaast is de kabeldoorvoer luchtdicht af te sluiten door de 
meegeleverde barrière. Leverbaar in 60mm en 100mm.

Wij adviseren u graag: 0251 229 323

KABELDOORVOEREN VOOR ELKE SITUATIE!

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

Whatever the weather.Whatever the weather.Whatever the weather.Whatever the weather.Whatever the weather.Whatever the weather.Whatever the weather.Whatever the weather.Whatever the weather.Whatever the weather.Whatever the weather.Whatever the weather.Whatever the weather.Whatever the weather.Whatever the weather.Whatever the weather.Whatever the weather.Whatever the weather.Whatever the weather.Whatever the weather.Whatever the weather.

Dakmaterialen
Isolatie
Dakaccessoires

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

N i e u w e  v e s t i g i n g  B r e d a  O P E N !

“Denken en doen 

onder één dak”

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

“Denken en doen 

onder één dak”

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

Elke daksituatie is anders. 
Standaard veiligheidsproducten voldoen dan ook niet 

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

De Specialist op het gebied van Dakveiligheid!

KS1 Kabelsysteem  
Een nieuw doorloopbaar kabelsysteem

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

duurzaamheid, eenvoud en gebruikersgemak.

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

Ontdek alle voordelen op:

www.ks1kabelsysteem.nl
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NIEUWSLIJN

RANDBEVEILIGING VOOR SHEDDAKEN
De ABS Guard OnTop Shed is een randbeveiliging die speciaal is ontwikkeld  
voor gebruik op sheddaken. Met de meegeleverde bevestigingsmaterialen 
is de randbeveiliging direct en permanent op de kaplijsten van de begla
zing te monteren, ook bij licht hellende dakramen. Door de RVS vloerbeu
gels zonder dakdoordringing kan de reling traploos worden uitgelijnd 
en precies aan te passen aan de hellingshoek van het raam. Met een 

gewicht van onder de 3 kg per lopende meter is bijna geen sprake van 
bijkomende daklast.

A G E N D A
W E B I N A R S
21 april 2022 HET DAK INKLEUREN! Multifunctionele daken 
(nieuw) 14.0015.30 uur www.optigruen.nl/nieuws/ 
seminarswebinars

E V E N E M E N T E N
12, 13 en 14 april 2022 GECOMBINEERDE VAKBEURS SOLAR 
SOLUTIONS INTERNATIONAL / DUURZAAM VERWARMD. 
Expo Haarlemmermeer. www.solarsolutions.nl

21 april 2022 INSPIRATIEDAG RENOVATIE BEURSDAG  
vol inspirerende renovatieconcepten en kennisrijke sessies.  
Evenementenhal Next Level Gorinchem, 09:00  17.00 uur. 
www.inspiratiedagrenovatie.nl 

12 mei 2022 VAKBEURS OPENBARE RUIMTE 
(België), Brussels Expo, 9.30  17.00 uur.  
www.openbareruimte.be

17, 18 en 19 mei 2022 GECOMBINEERDE VAKBEURS  
HOUTBOUW, RENOVATIE EN MONUMENTEN.  
Brabanthallen ’sHertogenbosch, 09:00  17.00 uur.

9 juni 2022 GLASDAG 2022. Kennisintensief programma  
geheel gewijd aan het toepassen van glas in architectuur 
en bouw. AFAS Experience Center Leusden, 10.00  17.30 uur. 
www.glasinbeeld.nl 

P E R S O N A L I A
Directeur VESP
Pieter van Beek is begin dit jaar aange 
steld als directeur (interim) van VESP,  
de Verenigde EPDM SysteemProducenten.  
Door de jaren van gestage groei van EPDM, hetzij als 
dakbedekking, maar ook als gevelafdichting en vijverfolie, 
wordt het belang van VESP als brancheorganisatie van de 
EPDM systeemproducenten in de BeNeLux steeds groter. 
Daarom zal Van Beek gedurende ongeveer twee jaar zijn 
ervaring in deze markt inzetten om de bekendheid van 
VESP verder uit te bouwen en de organisatie een meer 
professioneel gestalte te geven.

Managing Director Kingspan Insulation
Henk Bassie is per 11 april na ruim  
zes jaar als Managing Director van  
Kingspan Insulation Continental Europe  
benoemd tot Managing Director voor  
Kingspan Insulation in de regio Africa,  
Middle East, AsianPacific. Zijn opvolger David Macdonald  
zal, naast zijn nieuwe rol als Managing Director bij Kingspan 

Insulation Continental Europe verantwoorde 
lijk blijven voor de Kingspan Unidek bouw 

activiteiten en nietbouwproducten. 
Macdonald: “Kingspan Insulation 
heeft mooie tijden voor de boeg met 
veel mogelijkheden en uitdagingen en 

ik kan niet wachten om in deze nieuwe 
rol aan de slag te gaan.”

Versterkingen WECAL 
Per 1 maart 2022 is het team van WECAL  
Dak & Isolatietechniek versterkt met  
Mark de Bruin en Wilco van Dreumel.  
Mark is aan de slag gegaan als Medewerker  
Verkoop Binnendienst / Productie & Logistiek.  
Hij heeft bij meerdere bedrijven brede  
ervaring opgedaan op het gebied van  
commerciële binnendienst en logistiek.  
Wilco is gestart in de rol van Business  
Development Manager voor de BeNeLux.  
Naast het uitbouwen van bestaande en  
verwerven van nieuwe relaties gaat hij zich richten op het 
introductiegereed maken van nieuwe producten voor 
bestaande en nieuwe segmenten. 

EERSTE DAKCURSUS PLATTE DAKEN 2022
Aan de eerste 7daagse Dakcursus van 2022  
hebben 21 personen deelgenomen.  
Allen namen deel aan het examen, van hen 
behaalden zeventien cursisten direct het 
diploma, een slagingspercentage van 80%.  
De hoogste examencijfers werden behaald 
door Bart Ploemen van IKO Insulations;  
hij ontving een mooie sculptuur van De Dak
connaisseur. Eervolle vermeldingen waren er 
voor Gilles Lambrechts van Soprema België 
en Steven Bonneux van Cibor NV, eveneens uit 
België afkomstig. De cursus werd gemiddeld 
met een 8.2 gewaardeerd. De eerstvolgende 
Dakcursus start op 6 april en heeft nog enkele 
beschikbare plaatsen. In het najaar start de 
Dakcursus op 7 september. De cursus is vooral 
bedoeld voor nieuwe instromers en doorstro
mers in de dakbedekkingsbranche en voor 
medewerkers van corporaties, gemeenten en 
aannemers die in relatief korte tijd veel kennis 
willen vergaren over alle facetten van het plat
te dak. Voor informatie zie www.bdaopleidin
gen.eu. Het totale cursusoverzicht voor 2022 
van BDA Dak en Gevelopleidingen kunt u tele
fonisch aanvragen op nummer 0854871910 
of via info@bdaopleidingen.nl.

VAN VENROOY DAKBEDEKKING 60 JAAR
Op 2 maart 1962 richtte de heer A. van Venrooy het dakdekkersbedrijf A. van Venrooy b.v. op in Hoogeveen. Een bedrijf in  
de B2B renovatiemarkt, gericht op kwaliteit, duurzaamheid en dienstverlening. Die combinatie was toen al uniek in de dak
dekkersbranche. Nu, 60 jaar later, staat de tweede generatie (Wim van Venrooy en Ruud van Venrooy) en derde generatie 
(Sandra van Venrooy) al enige tijd aan het roer en is het familiebedrijf uitgegroeid tot één van de oudste en grootste  
familiedakdekkersbedrijven van Nederland voor de professionele markt, met vijf vestigingen (Hoogeveen, Apeldoorn,  
Groningen, Wormer en Amersfoort) en met 130 ervaren professionals (waarvan 40 op kantoor). De ambitie is: gestaag 
blijven groeien, doorontwikkelen en innoveren, maar altijd met de kwaliteit voorop. Dit, zodat we samen met opdrachtgevers, 
ketenpartners, leveranciers, door middel van langdurige en duurzame partnerships, samen werken naar een optimaal  
ingericht dakenbezit en een CO2neutraal Nederland in 2050.

NIEUW FILIAAL ZINKUNIE
Op 14 april 2022 vindt de officiële opening plaats van het vernieuwde 
filiaal van Zinkunie in Zwolle. Dit wordt gevierd met de presentatie 
van nieuwe artikelen, praktijkdemonstraties, acties en uiteraard een 
hapje en drankje. Tussen 15:00 en 19:00 uur zijn belangstellenden 
welkom aan de Trawlerweg 12 in Zwolle. www.zinkunie.nl

DEFRANCQ NEEMT DAKNED OVER
Per 15 maart is Dakned BV overgenomen door Defrancq BV, een 
familiebedrijf met 24 vestigingen in België en twee in Nederland. 
Defrancq is een onestopshop voor de professionele dakdekker, 
installateur, zinkwerker en loodgieter op het gebied van hellende 
en platte daken. De overname van Dakned BV is onderdeel van de 
strategie van Defrancq om te groeien in de Nederlandse markt en 
het netwerk van handelsvestigingen uit te breiden. Deze overname 
heeft geen praktische gevolgen voor onze klanten of leveranciers. 
Daarnaast zal het team van Dakned in de huidige samenstelling 
actief blijven.
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AAN TAFEL MET…
Leon van Geest

INTERNATIONALE DAKEN
La Muralla Roja, Calpe (Sp)

NIEUW

INCL. BRANDWERENDE 
BESCHERMING

GEPATENTEERD

www.isobouw.nl/PowerTop

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

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

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

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

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

100% winkans met PowerTop® Protect

10020255_IsoBouw_Adv_PowerTop_210x297_D01_001   110020255_IsoBouw_Adv_PowerTop_210x297_D01_001   1 20-01-22   10:2320-01-22   10:23



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

bmigroup.com/nl

Universal Perfect Fix
Brandveilig dakdekken in elk jaargetijde

Nieuw


