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VOORWOORD

Toeval bestaat niet, zegt men. Voor de rubriek Internatio-
nale Daken van Roofs kwam ik een paar maanden gele-
den uit bij La Muralla Roja, een bijzonder woongebouw 
van Ricardo Bofill. De Spaanse architect was in januari 
overleden en dan wandel je nog eens door zijn kleurrijke 
oeuvre op de website. Bij het zien van de vele beelden 
van La Muralla Roja dacht ik meteen dat het een mooi 
geval was voor onze buitenlandse rubriek. Onze vaste 
rubriekschrijver heeft er een mooi stuk van gemaakt dat 
u verderop kunt lezen. 

Toevallig (of niet) had ik maanden geleden al een vakan- 
tieweek geboekt vlak bij Calpe aan de Costa Blanca. 
Zonder het te weten, bleek het gebied een paradijs te  
zijn voor wielrennen, een bescheiden hobby van mij. 
Daar kwam ik een week voor vertrek achter bij het beluis- 
teren van een podcast met Laurens ten Dam (die daar 
al ‘honderd jaar’ kwam voor trainingsstages). Gelukkig 
had de oud-Belgische profrenner Patrick Deneut – mooie 
naam – nog een mooie fiets over, zodat ik het dak van 
het kustgebied heb kunnen verkennen. 

Aangekomen op het logeeradres wachtte nog een 
verrassing: aan de Costa Blanca blijken vele werken te 
staan van Bofill. En zo stond ik op een middag zomaar 
oog in oog met de La Muralla Roja en het naastgelegen  
Xanadu, twee kleurrijke werken uit een bijzonder oeuvre. 
Helaas waren de gebouwen niet toegankelijk voor  
publiek, maar op de website van het bureau had ik al  
wel kunnen zien dat het dak van La Muralla Roja uit-
zonderlijk is (Xanadu heeft hellende daken). Ik kan mij 
voorstellen dat achter de dikke, warmtewerende rode 
muren met betrekkelijk kleine raamopeningen appar-
tementen schuilgaan die niet baden in het daglicht.  
Daarvoor moet je het dak op. Het complex bestaat 

Toeval
namelijk uit meerdere volumes met bovenop kleurige 
dakterrassen, verbindingsbruggen en zelfs een zwembad. 
Ontworpen om het woonplezier te vergroten. De hele dag 
speelt het daglicht hier met de vormen van het gebouw, 
dat hier en daar doen denken aan een werk van Escher.  
En het uitzicht op de Middellandse Zee is fenomenaal.  
Begrijpelijk dat ze de daken niet openstellen voor publiek. 

Het zal wel een open deur zijn, maar in de warmere zuide-
lijke landen is het veel meer dan hier de gewoonte het dak 
als verblijfsplek te zien. Woongebouwen met platte daken 
hebben flinke opstanden (veilig) en zijn toegankelijk  
gemaakt. Gemaakt om te gebruiken: voor het drogen van 
de was, voor een avondfeest of gewoon om van het uit- 
zicht te genieten. Om de kwaliteit van wonen te vergroten.  
Opvallend genoeg waren er vrijwel geen zonnepanelen te 
zien en voor groendaken is het mogelijk te droog. 

In Nederland zijn we verder met groen en zonnepanelen 
op onze daken, maar actief gebruiken komt nog maar 
moeizaam op gang. We zitten liever in een aangeharkte 

tuin of op een balkon. Misschien gaat dat veranderen als 
de klimaatverandering doorzet en Nederland zomers naar 
subtropische temperaturen opschuift. In de juni-editie meer 
aandacht voor gebruiksdaken. In dit nummer is Daglicht het 
onderwerp van de special. “Licht is het schilderspalet, dat 
bepaalt hoe alles eruitziet”, vertelt architect Lars Courage. 
Bofill had het niet mooier kunnen verwoorden. ■

Tjerk van Duinen

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

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

bmigroup.com/nl

Universal Perfect Fix
Brandveilig dakdekken in elk jaargetijde

Nieuw
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Foto: VELUX Commercial
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Nieuwe lichtkoepels, lichtstraten  
en zonnepanelen op het dak  
van station Almere Centrum

Wijnands van VELUX Commercial, zorgde voor de vervanging  
van 126 bestaande lichtkoepels op zes verschillende dak- 
vlakken. “Het nieuwe glazen daglichtsysteem moest aan 
strenge regelgeving en prestatievereisten voldoen. Er is nu 
gekozen voor robuustere 4 mm beglazing en verbeterde 
klem- en bevestigingssystemen, die bestand zijn tegen hoge 
windkrachten en voldoen aan de vereisten van ProRail.”

SAMENWERKING
Opdrachtgever ProRail en de NS eisen het uiterste van de 
betrokken partijen. In de aanloopfase zijn de berekeningen  
nauw tegen het licht gehouden en is de aanpak uitvoerig 
met elkaar besproken. “De samenwerking verliep uitstekend”,  
zegt Rook Treffers. Met grote voorzichtigheid omringd is in 
vier periodes gedurende 52 uur het treinverkeer stilgelegd. 
“Dan konden wij en aannemer Hegeman die de centrale 
stationshal, het busstation, fietsenstalling en perrons aan-
pakt, onze werkzaamheden verrichten. De samenwerking 
met de deskundigen van VELUX Commercial verliep uitste-
kend. En ik geef een groot compliment aan onze jongens, 
want die moesten in korte tijd precies doen wat van hen 
verwacht werd.”
“Het was belangrijk dat de bouw de dienstverlening zo min 
mogelijk zou verstoren”, vult Wijnands aan. “De lokale auto-
riteiten wilden het treinverkeer niet stilleggen, maar door de 
goede communicatie werden er oplossingen gevonden en 
compromissen gesloten.”

ESTHETIEK
Het uit 1987 daterende station Almere Centrum was volgens  
de spoorbeheerder, NS en de gemeente aan een grondige  
renovatie toe. De start van de werkzaamheden is zo uitge-
kozen dat het station met een nieuwe frisse uitstraling moet  
fungeren als de toegangspoort tot de Floriade van Almere,  
die pas is geopend. West geeft het dak en de staalcon-
structie van station Almere Centrum een flinke opknapbeurt.  
De overkapping wordt schoongemaakt en krijgt een nieuwe 
laklaag in de oorspronkelijke rode kleur. De bijzonder vorm- 
gegeven overkapping kreeg een duurzame behandeling. 
Hout en staal zien er weer uit als nieuw en zijn voor jaren 
weer beschermd tegen slijtage en roest.  

Tekst: Ronald van Bochove
Beeld: VELUX Commercial

“We hebben regelmatig wat glas gerepareerd aan het 
station. We kennen het station, maar het was toch een 
uitdaging om het werk voor West binnen te halen in de 
EMVI-aanbesteding”, zegt projectleider Rook Treffers  
van straal- en schildersbedrijf West BV, die samen met  
VELUX Commercial het beste plan presenteerde voor de  
renovatie van het dak van het station Almere Centraal. 
“WEST is gespecialiseerd in onderhoud en koos VELUX 
Commercial als partner om de polycarbonaat lichtkoepels 
en glazen lichtstraten te vervangen”, zegt Luke Wijnands, 
operations manager bij VELUX Commercial. “Het nieuwe  
Roedensysteem DC moest ook bestand zijn tegen een hoge 
winddruk, als gevolg van bouwprojecten in de omgeving 
van station Almere Centrum.” 

TECHNIEK
Het huidige station Almere Centrum uit 1987 is ontworpen  
door NS-architect Peter Kilsdonk en bestaat uit een grote 
kap met een stalen buizenframe waarop glasplaten en 
gesloten dakdelen met lichtkoepels zijn bevestigd.  
In de afgelopen jaren zijn al enkele glasplaten vervan-
gen. Nu werd ook het resterende draadglas vervangen 
door gelaagd glas in een verstevigd frame van gemoffeld 

aluminium. Hulpconstructies in het frame van de overkap-
ping zorgen ervoor dat de schilders veilig hun werk kunnen 
doen. Hierdoor blijft ook de hinder voor reizigers zoveel 
mogelijk beperkt. Grote houten vlonders konden voor het 
grootste deel op de bestaande constructie rusten.  
Door het treinverkeer gedurende een aantal korte periodes 
stil te leggen, ontstond er tijd om materialen als steigers en 
hydraulische liften te plaatsen. “We hebben het hele project 
onderverdeeld in fasen. Er is een veilig steigerplatform met 
een oppervlakte van 2.500 m2 gebouwd boven het spoor, 
zodat de medewerkers de lichtkoepels konden vervangen 
en monteren op tijden dat er geen treinen reden.  
In een aantal ‘Trein Vrije Periodes’ (TVP’s), verdeeld over 
negen maanden, hebben we het werk kunnen voltooien.”

JHet Dak van het  aar 2022

ProRail startte in 2019 met de verbouwing van station Almere Centrum. 

Het uit 1987 daterende gebouw was volgens de spoorbeheerder,  

de NS en de gemeente aan een grondige renovatie toe. Projectleider 

Rook Treffers van straal- en schildersbedrijf West BV en Luke Wijnands van 

VELUX Commercial vertellen hoe zij in een strakke planning een nieuwe 

frisse uitstraling geven aan de overkapping die het daglicht alle ruimte 

geeft. De overkapping was volgens planning op tijd klaar om het station, 

als toegangspoort tot de Floriade, te laten schitteren in de zon.

DAGLICHT VOOR DE BEZOEKERS VAN DE FLORIADE

In totaal zijn 126 lichtkoepels, acht lessenaarsconstructies  

met BIPV en zes speciale gevelconstructies aangebracht.

Montage glaspanelen in lessenaarsconstructie.

Dakelementen met BIPV.
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DUURZAAMHEID
Een van de doelen is om van Almere 
Centrum het groenste treinstation van  
Nederland te maken. Met 1.238 zonne-
panelen over het gehele dakvlak, waar-
onder BIPV in de DC rodensystemen, 
gebouw-geïntegreerde zonnecellen in 
de glazen gevelramen, zal er een flinke 
hoeveelheid energie worden opgewekt.  
Het moment van inschakelen van de  
zonnepanelen moet nog komen. 
“Dan ben ik daar nog even terug”, 
zegt Treffers. “Maar verder is het de 
bedoeling dat ons werk vele tientallen 
jaren meegaat.” De nieuwe aluminium 
kozijnconstructies en het gelaagde vei-
ligheidsglas, drie lagen nieuwe coating 
op de kapconstructiebuizen en natuur-
lijk het toetreden van daglicht door de 
transparantere lichtkoepels, hebben 
het station een frisse nieuwe uitstraling 
gegeven waardoor het genieten voor 
de Floriadebezoekers al begint in de 
stationshal. ■

•  OPDRACHTGEVER: PRORAIL I.S.M. NEDERLANDSE SPOORWEGEN, 
PROVINCIE FLEVOLAND, GEMEENTE ALMERE, MINISTERIE VAN 
INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

•  DAKWERK: STRAAL- EN SCHILDERSBEDRIJF WEST
•  VERBOUWING CENTRALE STATIONSHAL, BUSSTATION,  

FIETSENSTALLING EN PERRONS: HEGEMAN INFRA EN BOUW 
•  ONDERAANNEMER DAK: VELUX COMMERCIAL

Wijnands: “We vervingen de bestaande opaal-
kleurige lichtkoepels door nieuwe heldere poly-
carbonaat beglazing, waardoor er meer licht het 
station binnenvalt. De timing was perfect, want 
na het monteren van de zonnepanelen zou het, 
vanwege hun formaat, lastig zijn geworden om de 
originele opaalkleurige beglazing te vervangen.” 

VEILIGHEID
Met grote zorgvuldigheid hebben de ontwerpers 
van West in overleg met ProRail een dichte steiger-
constructie ontworpen die deels in de bestaande 
kapconstructie is gelegd. Treffers: “Houten steigerplanken, 
want er staat als het treinverkeer rijdt 15kV op de kabels 
van de bovenleiding waarboven wij aan het werk zijn.  
Uiteindelijk verliep het werk perfect. En dat is een compli-
ment waard aan de 60 tot 70 werknemers die gedurende 
de TVP, 12 uur op 12 uur af, achter elkaar doorwerkten.  
Zo is in die korte periodes veilig veel werk verzet in een 
strakke planning.” Wijnands meldt dat VELUX Commercial 
gecertificeerde ingenieurs in dienst heeft die een digitaal 
veiligheidspaspoort hebben. “Dit is een vereiste om op of 
rond het spoor van ProRail te mogen werken. Zodra de 
eerste lichtkoepel was gemonteerd, en daarna de tweede, 
liep alles als een goed geoliede machine.”Download handleiding renovatie van lichtstraten

Verwachting dat 75% van gebouwen die 
we vandaag gebruiken in 2050 nog staat. 
Het is dus waarschijnlijk dat de behoefte 
om lichtstraten te renoveren zal toenemen, 

zodat deze gebouwen goede prestaties 
blijven leveren. Met hoeveel overwegingen 
krijgen architecten & aannemers te 
maken?

RENOVATIE & 
TRANSFORMATIE 
MET DAGLICHT

Rai, Amsterdam

NAVOOR

17090-364_refurbishment_leaflet_A4_NL.indd   117090-364_refurbishment_leaflet_A4_NL.indd   1 2022. 04. 11.   12:25:072022. 04. 11.   12:25:07

Er komt nu beduidend meer licht de stationshal binnen.

Station Almere Centrum uit 1987 is ontworpen door NS-architect Peter Kilsdonk.

JHet Dak van het  aar 2022



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

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

Zink of Plastisol bestellen kan heel gemakkelijk door een maatwerk-
tekening te uploaden naar onze online bestelmodule via
www.aabo.nl/zetwerkbestellen.  

Bellen of een email sturen kan natuurlijk ook,  of kom gewoon bij ons langs!

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

Waarom zetwerk van Aabo Trading?

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

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!

Zetwerk in  
heel Nederland!

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

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

onze nauwe banden met Paus en Klaas én onze overtuiging 

dat het samen ondernemen tot een wederkerig succes 

leidt, maken All-up tot een unieke businesspartner. Met tal 

van extra’s.

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

helpen. Veilig, hoog én snel geleverd. Niet alleen met 

onze producten trouwens, maar ook met gedegen 

opleidingen en een bijzondere, meer dan unieke service. 

Da’s All-up!

MET ALL -UP GAAT 
HET DAK ERAF . . .

...EN ER WEER OP NATUURLIJK!
Verkoop

Verhuur

Lease

Onderhoud

Opleidingen
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Wat me bij het bekijken van een foto altijd opvalt, is dat de 
kijker, en ik ben ook een kijker, het eerst naar zichzelf zoekt. 
Sta ik er wel goed op? Daarna kijk je pas echt naar de foto. 
Wie staan er op en wat staat er op? Vaak ben je echter zo 
verrukt van wat je in de eerste emotie ziet, dat de tweede 
manier van kijken erbij inschiet. Dat is jammer, je mist dan 
heel veel. 

Een foto die door een fotograaf wordt gemaakt, wordt ge-
ensceneerd. Dat geldt voor productfoto’s, voor actiefoto’s  
en ook voor groepsfoto’s. Het is bij een groepsfoto van 
belang wie naast wie staat en of de meest belangrijke per-
soon wel op de meest centrale plaats staat. Voor product-
foto’s en ook voor bedrijfsfoto’s is van belang dat er geen 
zaken op staan die het product of het bedrijf niet optimaal 
ondersteunen.

Er komt dus nog heel wat bij kijken. De fotograaf moet zich 
dus verdiepen in het onderwerp en wat hij moet of wil 
vastleggen. 

Lees maar eens hoe de bordesfoto van het nieuwe  
kabinet tot stand komt. Daar was eens een ‘relletje’ over  
een dame die meer in het oog springende kleding aan 
had dan onze vorstin. In mijn hoofd hoor ik Maxima hierom 
giechelen. En gelijk schieten flarden van filmpjes van 
Sander van de Pavert door mijn hoofd. Die wist koninklijke, 
visuele probleempjes wel uit te vergroten.

Binnen een bedrijf worden vaak en veel foto’s gemaakt. 
Foto’s van projecten tijdens de uitvoering en foto’s van  
het werk als het klaar is. 
Binnen een bedrijf, zo stel ik me voor, wordt op dezelfde 
manier gekeken naar foto’s. Staat alles er wel op?  
De foto’s gaan van hand tot hand en iedereen kijkt en 
vraagt zich af ‘Hoe staan ‘we’ erop’. Ik ga er van uit als er 
iets wordt gezien dat het daglicht niet kan verdragen,  
dat dan de foto niet wordt gebruikt. 

Ik kijk ook altijd uit naar het nieuwe nummer van Roofs en 
steilDAK. Ik ben net als de kijkers naar een foto natuurlijk  

als eerste benieuwd naar de pagina met dit stukje tekst.  
Ik vlieg er vol trots naar toe. 

De volgende dag, ik ga er rustig voor zitten, blader ik het 
blad door. Als hobbyfotograaf, bouwkundige en veiligheids-
kundige kijk ik dan naar de foto’s. 

Helaas voor de mooie bladen, maar het komt vaak voor 
dat aan het merendeel van de foto’s iets mankeert. Als je 
naar de foto’s van projecten in uitvoering kijkt, kun je op 
veel foto’s zien dat veiligheid mogelijk belangrijk gevonden 
wordt, maar dat onbekend lijkt te zijn hoe je dat dan moet 
doen. Veelal wordt gewerkt op onveilige werkplekken.  
Ook zie je dat veiligheid vaak wordt gerealiseerd door veel 
PBM te gebruiken. Vooral gordels zijn erg in trek. 

Foto’s bij artikelen kan ik nog wel begrijpen, spontaan 
gemaakt, in haast, de fotograaf komt zo maar ineens langs. 
Maar als bedrijf hoef je niet alles te laten plaatsen.

Waar ik veronderstelde dat de foto’s perfecter zouden  
zijn op de website van de bedrijven, kom ik bedrogen  
uit. Helaas, ook op de websites van bedrijven zijn onveilige 
situaties zichtbaar en is helaas het onveilig werken netjes 
op de foto vastgelegd. Helemaal vreemd is het dat op 
foto’s, in advertenties in het blad, veiligheid niet altijd in 
orde is. 

Tip één voor de redacties en bedrijven: ‘Kijk beter naar 
foto’s voor ze gebruikt worden’.

Tip twee voor de Nederlandse Arbeidsinspectie: Door naar 
de foto’s te kijken, kan door efficiënter te werken toezicht 
worden gehouden op veiligheid en gezondheid op de werk- 
vloer. Met oog op een PV of waarschuwing, de gegevens 
van de overtreder zijn niet lastig te vinden. ■

Foto’s vertellen soms meer dan je lief is. Foto’s zijn  

ook om die reden leuk om te bekijken. Iedereen  

bekijkt foto’s vanuit zijn eigen perspectief. Ik doe dat  

met mijn kennis van de bouw, van veilig werken en als hobbyfotograaf. 

Foto’s

Adri F
rijt

er
s

CURSUSKALENDER 
ZOMERPERIODE 2022

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.

Mei

�05.05 Bouwkundige montage van zonne-energiesystemen 2 dagen

�10.05 Veilig werken op hoogte Groenkeur 1 dag

�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

�30.05 Installeren van zonnestroomsystemen tot in de meterkast 3 dagen

�31.05 Veilig werken op hoogte 1 dag

Juni

�02.06 Zonne-energie op corporatiewoningen 1 dag

�03.06 Cursus Inspecteur zonnestroominstallaties Scios Scope 12 4 dagen

�07.06 Cursus PV-installaties aansluiten op de meterkast 1 dag

�13.06 Ontwerp van zonnestroomsystemen 3 dagen

�21.06 Installeren van zonnestroomsystemen tot in de meterkast 3 dagen

�22.06 Bouwkundige montage van zonne-energiesystemen 2 dagen

�27.06 Installeren van zonnestroomsystemen tot in de meterkast 3 dagen

September

�05.09 Ontwerp van zonnestroomsystemen 3 dagen

�07.09 Dakcursus Platte Daken 7 dagen

�20.09 Onderhoudsinspecteur Platte daken 4 dagen

2022
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Veranderende dak-
bedekkingssystemen

Tekst: Erik Steegman Kiwa BDA
Foto’s: Verkoelen Dakspecialisten Weert en IKO Insulations 

De aanvullingen zullen naar verwachting voor een deel 
bestaan uit onderwerpen die te maken hebben met het 
wijzigen van het traditionele platte dak naar een multi-
functioneel dak. Een blik in de special Groene Daken in de 
Roofs van afgelopen april toont alleen al aan dat er veel 
mogelijk is op het platte dak. Kijk ook naar de nominaties 
voor het Dak van het Jaar en naar de uiteindelijke winnaar 
De Groene Kaap, waar gebruiksdaken gecombineerd  
worden met PV, groen, waterbuffering en waterberging. 

bepaald en tevens de overige afvoeren op het dak,  
zoals de noodoverloop boven de maximale waterlijn 
(hoogte van de retentiekratten). Het dakdekkersbedrijf mag 
het vervolgens zo uitvoeren.

NIEUWBOUW
Het logische gevolg is dat zeker binnen de nieuwbouw het 
dakbedekkingssysteem voor een plat dak met retentievoor-
zieningen al vaak zonder afschot zal worden ontworpen. 
Dit levert uiteraard weer de vraag op welke producent van 
dakbedekkingsmaterialen schriftelijk aan wil geven dat zijn 
dakbedekking net zo lang meegaat met een extra water-
belasting en of het zonder afschot mag worden toegepast. 
Tenslotte zal de dakdekkerswereld moeten wennen dat 
een tijdelijke wateropvang op een retentiedak een vereiste 
wordt. Met uiteindelijk als voordeel dat wellicht de discussie 
over teveel plassen op een dak met de komst van retentie-
daken zal verdwijnen. Tijden veranderen, water hoort op 
een dak!

ONDERHOUD
Ook binnen het vaste onderhoud vanuit RGS-contracten 
wordt al gesproken over een toekomstige waterbergende 
functie van het bestaande dak. Momenteel is vaak de 
discussie nog met het dakdekkersbedrijf of het  bestaande 
dakbedekkingspakket volledig gesloopt zal moeten worden 
bij functieverandering naar retentie- of waterdak, waarbij 
met nieuw ontwikkelde dakbedekkingssystemen de vraag 
gesteld kan worden of dit nog wel noodzakelijk is.  
Momenteel worden nieuwe renovatiesystemen ontwikkeld 
door producenten, waarbij kwaliteitseisen worden gesteld 
op het gebied van drukvastheid en bouwfysica van het 
bestaande bedekkingssysteem met hierop een nieuw 

dakbedekkingssysteem. Het mag aannemelijk zijn dat deze 
nieuwe combinaties binnen de onderhoudssector van de 
hier beschreven isolatiesystemen toch ook straks worden 
opgenomen in de vernieuwde Vakrichtlijn gesloten dak-
bedekkingssystemen 2023, met wellicht een enkele extra 
eis op het gebied van de bestaande situatie inzake een 
drukvaste kwaliteit.

PROJECT ROERMOND
Afgelopen jaar heeft in Roermond een renovatie van een 
normaal dak naar retentiedak plaatsgevonden op het 
hoofdkantoor van Waterschap Limburg. De uitvoering van 
het volledige retentiedak was in handen van Verkoelen 
Dakspecialisten Weert. Op de bestaande dampremmen-
de laag is eerst een waterafstotende C-EPS type Isomix 
plus toegepast om het bestaande afschot van het dak te 
verminderen. Hierop is een IKO Compact Roof Concept, 
beschreven in het BDA Agrément BAR 16-040/02/A, toege-
past. Dit volledig met warme bitumen gekleefde thermisch 
isolatie- en dakbedekkingssysteem is geschikt voor met 
name intensieve gebruiksdaken en beloopbare daken met 
afwerking van een dakbestrating en is geschikt zowel voor 
nieuwbouw als voor renovatie. Het systeem is afgewerkt met 
een wortelvast bitumen systeem, type IKO Roofgarden pro. 
Hierop ligt een afwerking van retentiekratten, extensieve 
begroeide daken, PV en een veiligheidssysteem. ■

DAKRENOVATIE HOOFDKANTOOR  
WATERSCHAP LIMBURG
•  OPDRACHTGEVER: WATERSCHAP LIMBURG
•  UITVOERING EN HOOFDAANNEMER: VERKOELEN  

DAKSPECIALISTEN WEERT
•  LEVERANCIER COMPACT ROOF: IKO INSULATIONS 
•  AFSCHOTLAAG: VAN WYLICK, ISOMIX PLUS
•  VEILIGHEID, BESTRATING: ZOONTJENS
• VEILIGHEID: ASV VALBEVEILIGING
•  LEVERANCIER BEGROEIDE DAKEN, RETENTIEDAK: HELVOIRT 

BERKEL-ENSCHOT (OPTIGRÜN BENELUX) 

Dit jaar staat op de planning dat de Vakrichtlijn gesloten dakbedek-

kingssystemen wordt herzien en bijgewerkt. Deze herziening wordt 

 verricht door VEBIDAK, Dakmerk en Kiwa BDA en daarna vastgesteld 

door het College van Deskundigen Isolatie en Dakbedekkingen.  

In tijden van veranderend dakgebruik zullen er zeker weer de nodige 

aanpassingen nodig zijn, waardoor naar verwachting in 2023 de  

dakenbranche kan werken met een nieuwe Vakrichtlijn gesloten 

 dakbedekkingssystemen. 

Erik Steegm
an

ERIK STEEGMAN

Nieuwe toepassingen  
binnen het multifunctio-
nele dakgebruik, vaak 
 geïnitieerd door de groen-
markt, zorgen nog steeds wel 
voor de nodige discussie binnen 
onze traditionele dakenbranche.  
Uiteindelijk blijft die laatste groep de eerst  
verantwoordelijke voor het niet functioneren van de water-
dichting met verzekerde garantie, waarbij ook nog altijd in 
het Komo-attest-met-productcertificaat van het dakbedek-
kingsproduct een blijvend afschot verplicht wordt gesteld. 

De landschapsarchitect of de gemeente 
stellen algemene eisen vast waaraan 
het dak moet voldoen. Daarbij wordt 
een verplichting gesteld om op het dak 
de volledige hoeveelheid regenwater 
tijdelijk vast te houden met een duidelijke 
formulering hoelang het moet duren 
voordat het dak weer volledig leeg is 
gelopen. Retentieberekeningen zijn 
inmiddels door de systeemproducenten 
van begroeide daken ontwikkeld om 
aan die eisen te voldoen. Uit die bereke-
ning wordt de hoeveelheid elektronisch 
of mechanisch te regelen afvoeren 

Afschotcorrectie.

Aanbrengen van PIR isolatie gegoten met warme bitumen.

Overzicht gebruiksdak.



Heeft u ook een project voor de rubriek
Dak van het Jaar 2022?

Neem dan contact op via tjerk@lumail.nl

Roofs is het enige objectieve vakblad 
voor de dakensector in Nederland

In Roofs vindt u elke maand een breed scala aan onderwerpen  
over de ontwikkelingen en technieken op het vakgebied daken.  

Roofs is daarmee toonaangevend voor de dakenbranche.
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Vroeger was het de plek waar de SDU (Staatdrukkerij) onder meer de 

publicaties voor het Rijk maakte. Nu is het schiereiland op bedrijven- 

terrein De Binckhorst een voorloper van een totale gebiedstransformatie, 

waarmee Den Haag de wijk (een sleutelproject) nieuw leven inblaast 

en een flinke en broodnodige aanvulling doet aan de lokale woning-

voorraad. En dat gaat gepaard met veel groen. 

Binck Eiland, Den Haag

Daktuin als sociale hotspot

Tussen de Utrechtsebaan en de Trekvliet ligt De Binckhorst.  

Deze Haagse stadswijk waar bedrijfsgebouwen nog domi-

neren, staat een omvangrijke gebiedstransformatie te  

wachten. Doel: een levendige woonwijk creëren waar diver- 

siteit, functiemenging en sociale interactie sleutelbegrippen 

zijn. Dat begon enkele jaren terug met de aanpak van de 

voormalige SDU drukkerij plus kantoor, gelegen op een 

landtong tussen de Trekvliet en de Binckhorstlaan ter hoogte  

van de Maanweg. De landtong heet nu Binck Eiland, waarop  

het SDU-kantoor inmiddels getransformeerd is tot wooncom-

plex met de naam De Binck. De bedrijfshal is na demontage 

verplaatst naar Barneveld om als transportmuseum een 

tweede leven te beginnen. 

Op de plek van de hal is in 2021 het volgende deelproject 

van Binck Eiland, genaamd Binck Plaats gerealiseerd, met 

46 herenhuizen gebouwd in een U-vorm die tegen De Binck 

rust. Binnen de U-vorm ligt een parkeergarage waarvan het  

dak de binnentuin is geworden voor alle bewoners van 

Binck Eiland. Op de kop van het eiland is de bouw onderweg 

van Binck Kade, 113 appartementen in een hoge en een 

lage toren met in de plint van de hoge toren een horeca- 

ruimte. Groen speelt een grote rol op Binck Eiland. Dat past 

in de Haagse doelstellingen om zoveel mogelijk daken in 

de Hofstad te verduurzamen met groen en zonnepanelen. 

De grote binnentuin (6.500 m2) op de parkeergarage van  

Binck Plaats is ontworpen door BoschSlabbers Landschaps-

architecten en geëngineerd en doorgerekend door Binder; 

de uitvoering was in handen van De Enk, moederbedrijf 

van Binder. Hoofdaannemer Vorm Bouw was verantwoor-

delijk voor de bouw van de woningen (Binck Plaats en 

Binck Kade) en de overdekte parkeergarage. Binck Eiland 

is een ontwikkeling van BPD, VORM en Local, voor deze 

ontwikkeling  verenigd in Binck Zuid BV.  BoschSlabbers 

Landschapsarchitecten ontwierp de daktuin als onderdeel 

van het totale inrichtingsplan voor Binck Eiland. “Op Binck 

Eiland komen het rauwe karakter van de Binckhorst en het 

groen van de ecologische zone samen. Het ontwerp van 

de openbare ruimte is een van de verbindende elementen 

in dit gebied”, zegt Maarten Sakkers, projectleider namens 

Local. “Het is de onderlegger waar de gebouwen in landen. 

De daktuin maakt daar een integraal onderdeel van uit 

en is voor alle bewoners van Binck Eiland toegankelijk als 

verblijfsgebied.”

TECHNIEK: DAKCONSTRUCTIE

De daktuin van Binck Eiland is aangelegd op een parkeer-

garage. Projectleider Johan Bravenboer van Vorm Bouw: 

“De hal van de drukkerij stond op een betonnen plaat en 

die is gesloopt, vermalen en verwerkt in een menggranulaat 

met steenpuin. Dat puin is weer verwerkt in de fundering van 

de nieuwe vloer van de parkeergarage en onder gedeelten  

van de daktuin. De gecompartimenteerde garage heeft  

in het midden twee parkeerlagen en daaromheen één.  

Die twee lagen zijn bewerkstelligd met autoliften; de garage  

is daardoor slechts negentig centimeter hoger. Het dak 

steunt op betonnen kolommen en in het midden op prefab  

betonwanden. Op de kolommen liggen 36 cm dikke kanaal-

platen met een druklaag van 7 cm, het middengedeelte 

heeft een breedplaatvloer met een 20 cm dikke druklaag.” 

Deze dakconstructie maakt een zware belasting mogelijk  

die in het midden mag oplopen tot 1600 kg/m2.  

Dit verhoogde middengedeelte is een gemeenschappelijke 

tuin geworden met speelplekken en bomen, waarbij het 

hoogte verschil is benut om een 130 meter lange zitbank 

van te maken, slechts onderbroken door trappetjes. 

TECHNIEK: DAKOPBOUW

Op deze betonnen ondergrond heeft Oranjedak een water- 

dichte laag aangebracht. Direct op het beton is een eerste 

bitumineuze laag gegoten die eventuele lekkages lokaal 

houdt. Een isolatiestrook langs de aansluiting met de  

woningen voorkomt de vorming van koudebruggen. Op de  

gegoten onderlaag is een dakpakket aangelegd met twee 

lagen bitumen. Daarop heeft De Enk de basis gelegd voor 

JHet Dak van het  aar 2022

Binck Plaats: 46 woningen in een U-vorm die tegen De Binck aan 

ligt en een grote daktuin in het midden. (Foto: Roos Aldershoff)

Een plek voor de hele buurt. Op de achtergrond de in aanbouw 

zijnde torens van Binck Kade. (Foto: Roos Aldershoff)

In het gezamenlijke gedeelte beschikken de bewoners over moes-

tuintjes (rechts van de bestrating), zitgelegenheden en ligweides 

die toegankelijk zijn via trappetjes. (Foto: Roos Aldershoff) 
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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 L-vormig 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 L-vormige 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

... 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! 



advertorial

Met afschotisolatie is een plat dak snel en goed te voorzien van het 

benodigde afschot. Afschotisolatie is geschikt voor platte daken van 

hout, beton en/of staal. Met het afschotplan dat Recticel Insulation 

erbij levert, is de montage eenvoudig,  

ook voor wie nog niet eerder  

werkte met afschotisolatie.

Tijd besparen  
met afschotisolatie

bewerkelijk. Bij een houten constructie op afschot moet de 
aannemer het onderliggende plafond uitvlakken om dat 
horizontaal aan te kunnen brengen. Een cementgebonden 
afschotlaag op een betonnen dak betekent eveneens 
een extra arbeidsgang, een extra belasting op het dak en 
een langer bouwproces door de vereiste droogtijd van de 
mortel. Die droogtijd is nodig om te voorkomen dat vocht 
opgesloten wordt onder de dampremmende laag.

Droog en licht afschot
Met afschotisolatie is de afwatering van een plat dak te 
realiseren zonder al deze extra stappen. De constructie kan 
gewoon horizontaal worden aangebracht en het afschot 
wordt pas óp het dak gerealiseerd. Maar dan in een droog 
en licht systeem, dat snel te monteren is. Daarbij heeft PIR- 
afschotisolatie (Eurothane® Silver A) van Recticel Insulation 
ook nog eens een hoge isolatiewaarde, waardoor het  
isolatiepakket dun kan blijven. De opstanden hoeven daar- 
door minder hoog te worden, wat architectonisch een 
beter beeld oplevert.

Makkelijk verwerken met een legplan 
Om het de aannemer makkelijker te maken, is het mogelijk 
om Recticel Insulation een afschotplan te laten maken. Dit 
afschotplan is een duidelijke, overzichtelijke tekening met 
legenda, waarbij kleuren aangeven welke plaat waar  

Tekst en foto’s: Recticel Insulation

Voor de afwatering van een plat dak is een goed afschot 
nodig! Als het afschot ontbreekt of niet goed is uitgevoerd, 
blijft er water op het platte dak staan. Dat heeft een nega-
tieve invloed op de levensduur van de dakbedekking en het 
vergroot de kans op lekkages. Bij grote, lichte daken kan het 
ook leiden tot doorbuigen van de constructie. Met name 
staaldaken zijn daarvoor gevoelig. Deze wateraccumulatie 
kan uiteindelijk zelfs instorting van het dak veroorzaken.  
Een goede afwatering is dus noodzaak.

Bewerkelijk afschot
In de praktijk maken veel aannemers een afschot van een 
houten plat dak door de constructie op afschot te leggen. 
Bij een plat dak van beton wordt voor de afwatering op 
de betonplaat vaak een afschotlaag van mortel of zand-
cement aangebracht. Beide manieren zijn echter behoorlijk 



onderdelen zijn probleemloos op het dak te plaatsen. 
Daarbij is Eurothane® Silver A geschikt voor alle gangbare 
dakbedekkingen, zowel 2-laags bitumen, verlijmen met 
EPDM als met PVC.

Acht voordelen van afschotisolatie van Recticel Insulation:
• Op vlak ondergrond direct aan te brengen
• Geen droogtijd voor mortel
• Hoge isolatiewaarde
• Lagere opstanden mogelijk
• Hoge drukvastheid
• Licht van gewicht
• Eenvoudig te verwerken
• Duidelijk en makkelijk afschotplan

Verkrijgbaar via netwerk van verkooppunten
De Eurothane® Silver A is verkrijgbaar in de afmeting  
1200 x 1200mm. De isolatieplaten zijn leverbaar in diktes van  
30 tot 200 mm. Voor meer informatie en advies neem contact 
op of kijk op recticelinsulation.nl/eurothane-silver-a.

0488 - 470 170
recticelinsulation.nl

moet komen en wat de volgorde van leggen is. De aan-
nemer levert daarvoor een tekening aan bij Recticel, met de 
plaatsen van de hemelwaterafvoeren, de gewenste isolatie-
waarde bijzonderheden als dakopstanden en dergelijke  
en het gewenste type afschot. Eurothane® Silver A afschot-
isolatie is er in drie afschotpercentages, namelijk 10, 15 en 
20 mm per 1200 mm.

Eenvoudige opbouw
In basis is het aanbrengen van afschotisolatie heel eenvou-
dig. Dat begint met het leggen van een vlakke onderplaat 
(Eurothane® Silver). Daar bovenop komen afschotplaten, 
in diktes verlopend van bijvoorbeeld 2-4 cm, 4-6 cm, 6-8 en 
8-10 cm. Meestal volstaan die vier verschillende diktes.  
Als het dak nog langer is en dus meer afschot heeft, dan 
lost Recticel dat op door een dikkere onderplaat toe te 
passen. Dat is prijstechnisch interessanter dan een  dikkere 
afschotplaat en vereenvoudigt het legplan. Voordeel van de  
combinatie van een vlakke onderplaat met een afschot-
plaat is ook dat ze in halfsteensverband worden gelegd, 
wat doorlopende naden voorkomt.

Minder verlies
Recticel levert conform het afschotplan benodigde aantal 
platen. Dat voorkomt materiaalverlies, wat zowel gunstig is 
voor de portemonnee als voor het milieu.

Hoge drukvastheid
De keuze voor Recticel Eurothane® Silver A afschotisolatie 
heeft nog een aantal bijkomende voordelen. PIR is een 
lichtgewicht en daardoor gemakkelijk te verwerken mate-
riaal. Het eigen gewicht bedraagt slechts 32 kg per m3.  
Het materiaal combineert dat met een hoge drukvastheid. 
Het is daardoor geschikt om bijvoorbeeld een dakterras  
op aan te brengen, maar ook PV-panelen en installatie- 

Kies de juiste 
platdakisolatie  
De Eurothane® Silver is een universele PIR 
hardschuim isolatieplaat die uitermate geschikt is 
voor het isoleren van platte daken.

Deze thermisch isolerende platen zijn geschikt voor toepassing 
op verschillende daken (staal, hout, beton of steen). En met vele 
dakafdichtingen mogelijk: van 2-laags bitumen, PVC en EPDM.  
Niet alleen bij nieuwbouw zijn deze platen goed in te zetten, het 
product is zeker ook geschikt voor renovatie en na-isolatie van daken. 

Afschot van je platte dak met 
Eurothane® Silver afschotisolatie
Voor een optimale afwatering van het platte dak is goed afschot heel 
belangrijk. Met een goed afschot voorkom je problemen en stilstaand 
water op het dak. Echter is afschot soms best een complex vraagstuk. 
Wij bieden je graag een helpende hand. Onze technisch engineer kan 
een afschotplan (legplan) verzorgen. Naast de voordelen dat een 
afschotplan biedt bij de verwerking brengt een afschotplan vooral aan 
het begin van een project de consequenties voor de bouwconstructie 
in kaart. 

Voordelen van Eurothane® Silver

 Hoge isolatiewaarde (λD = 0,022 W/mK)

 Brandklasse B-s2,D0 (end use)

 Geschikt voor nieuwbouw en renovatie projecten

  Zeer licht: bij een RC van 6,3 90% lichter dan steenwol 
(ca. 4,5 kilo/m2)  

 Makkelijk te verwerken en te zagen zonder vezels

 Vorm- en drukvast en mede daardoor goed beloopbaar

 Tevens leverbaar als afschotisolatie (Eurothane® Silver A)

 Met diverse daksystemen te combineren

  Keurmerken: Standaard FM approved, KOMOattest, Keymark 
kwaliteitslabel en wordt geproduceerd volgens ISO 9001:2000.

  
Recticel PEFC-gecertifi ceerd
Met trots laten we je nog weten dat Recticel PEFC-gecertifi ceerd is voor 
haar meerlaagse thermische isolatieoplossingen! Goed om te weten dat bij 
de productie van onder andere Eurothane® Silver en Eurothane® Silver A 
voortaan alleen nog maar papier gebruikt wordt dat afkomstig is uit duur- 
zaam beheerde bossen. Lees meer op www.recticelinsulation.nl/PEFC

Onze technisch adviseurs helpen natuurlijk met een plan op maat voor 
jouw (renovatie)project. Wij denken mee zodat je het beste resultaat 
bereikt op een zo effi ciënt mogelijke manier. Neem gerust contact op via  
0488 - 470 170, of kijk op www.recticelinsulation.nl/eurothane-silver

#recticelduurzaam
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AAN TAFEL MET… LÉON VAN GEEST

“ Het tijdelijke van de  Rotterdamse 
Dakendagen kan tot blijvende 
 veranderingen leiden”

begonnen we meteen groots. Sindsdien zijn de Dakendagen 
nog groter geworden en hebben we een nog bredere doel-
groep bereikt. Vastgoedeigenaren, projectontwikkelaars, 
architecten, partijen die daken en het groen erop aanleg-
gen én het brede publiek komen hier bij elkaar om het dak 
te vieren en de mogelijkheden van het dak uit te diepen.”

NAAR EEN BREDER PERSPECTIEF
“In het begin waren we activistisch, maar nu hoeven we 
niemand meer te overtuigen dat dakgebruik nuttig is”,  
vertelt Van Geest. Maar daarmee zijn de Rotterdamse  
Dakendagen nog niet overbodig: “We zijn een ideële stich-
ting met als doel om dakgebruik te promoten.  
Wordt het dak optimaal gebruikt, dan zouden wij niet meer 
nodig zijn, maar daar zijn we nog lang niet. In Rotterdam is  
circa 170.000 m2 dak bedekt met zonnepanelen en onge-
veer het dubbele met groen. Dat is 3% van het potentieel 
van Rotterdamse daken. Je ziet dat de mindset aan het 
veranderen is: architecten tekenen bijvoorbeeld nooit 
meer een zwart bitumen dak met verder niets erop in hun 
ontwerp. Maar of dat multifunctionele dak vervolgens ook 
langs de projectontwikkelaar komt en gerealiseerd wordt, is 
een tweede. Daar liggen nog wat uitdagingen.”
Het gebruiken van het daklandschap zou sneller gaan, 
benadrukt Van Geest, als het beleid het makkelijker zou 
maken. “Veel goedbedoelde regels zitten in de weg.  
Bijvoorbeeld: om te voldoen aan de eis dat een gebouw 
klimaatneutraal moet zijn, worden daken vol gezet met 
installaties en zonnepanelen, met als gevolg dat er per  
definitie minder ruimte is voor groen of mensen. Wat heb  
je dan bereikt? Duurzaamheid gaat over meer dan CO2- 
uitstoot, het gaat ook over leefbaarheid. Dat wil zeggen  
dat je niet natregent, ruimte biedt aan diersoorten, een 
plek hebt om andere mensen te ontmoeten en een frisse 
neus te halen. Ik zou willen dat de regels daar meer op 
gericht waren.”

Tekst: Nolanda Klunder 
Foto: Fred Ernst

Léon van Geest nam in 2015 samen met Joep Klabbers  
het initiatief voor de Rotterdamse Dakendagen en is sinds-
dien directeur van het jaarlijks terugkerende evenement  
(sinds dit jaar samen met Nikki Kamps). “Mijn drijfveer is  
dat ik de stad een betere, leefbaardere plek wil maken”, 
zegt hij. “Ik wist van tevoren niet dat er zo veel bij elkaar 
komt als je over daken praat: energie, wateroverlast, water-
gebruik, biodiversiteit. In eerste instantie is het dak het ding 
dat je beschut tegen het weer, maar als je je erin verdiept, 
ontdek je wat er allemaal mee kan. Het dak is geen deksel 
om water vanaf te laten glijden, maar een bakje met plek 
voor mensen, groen en water.”

AANTREKKINGSKRACHT
Het plan voor de Rotterdamse Dakendagen ontstond toen 
Léon van Geest eigenaar was van een bedrijf dat rondlei-
dingen door Rotterdam verzorgde, vertelt hij. “Ik ontdekte 
het dak als plek voor rondleidingen. Daken zijn intrinsiek 
kwalitatief hoogwaardige plekken. Ze hebben een aantrek-
kingskracht die verder gaat dan alleen het uitzicht dat ze 
bieden. Daken zijn aantrekkelijk én ze bieden mogelijkheden 
op het gebied van duurzaamheid en het creëren van extra 
ruimte in een stad die steeds voller wordt. We kregen het 
idee om een festival over daken te organiseren en werden  
niet gehinderd door het zien van beperkingen.” Die beper- 
kingen kwamen al snel. “De brandweer zei over onze plan-
nen: ‘Dat moet je niet willen, daken zijn niet voor mensen.’ 
Maar de gemeente Rotterdam zag potentie en wilde facili-
teren met onder meer vergunningen. Van ‘Nee, dat kan  
niet’ gingen mensen over naar de ‘ja, mits’-stand.  
Daarna was het een kwestie van partijen benaderen en 
uitnodigen om deel te gaan nemen. Al in het eerste jaar 
waren er 25 daken bij betrokken. Door ons enthousiasme 

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.

“We moeten nu voorbij de vraag wat er mogelijk is op een 
specifiek dak en een breder stedenbouwkundig perspectief 
ontwikkelen. Op dat hogere niveau moet je kijken naar  
waterretentie, groen, zonnepanelen, ruimte voor mensen: 
welk daarvan heeft op welke plek in de stad prioriteit?  
Moet bijvoorbeeld een dak naast een park groen zijn om 
de natuur van het park verder de stad in te brengen of  
een terras waar mensen elkaar kunnen ontmoeten?”

DROOM WAAR KUNNEN MAKEN
Van Geest: “We zijn nog niet bij het eind van de mogelijk-
heden van het dak. Er is meer mogelijk met al die ruimte 
die we niet gebruiken. De vraag is dan wel: worden daken 
voor iedereen toegankelijk of creëer je in de stad een extra 
laag voor de happy few? Bewoners willen niet iedereen op 
het dak van hun appartementengebouw hebben. Dit gaat 
over hoe we denken over eigendom en toegankelijkheid. 
Hoe we daarmee omgaan moeten we als maatschappij 
bepalen. Niet alle daken kunnen voor iedereen toeganke-
lijk zijn, maar een deel van de daken heeft wel die potentie. 
Daar wil ik me voor inzetten.”
“Dit jaar heb ik een droom kunnen waarmaken: het verbin-
den van daken”, zegt Van Geest. “We hebben samen met 
MVRDV een daklandschap met bruggen tussen de daken 
ontworpen, onder andere tussen het WTC en de Bijenkorf. 
Van 26 mei tot en met 24 juni kunnen mensen over deze 
daken en de bruggen heen. Aangezien beide panden  
monumenten zijn, was het vergunningsproces een uitdaging. 
Maar het is gelukt, we hopen dat er straks 200.000 mensen 
overheen gaan. En daarnaast is er het festivalweekend met 
45 daken open, waar we ook het verhaal van de potentie 
van het dak gaan vertellen.”
“De Rotterdamse Dakendagen zijn elk jaar een tijdelijk  
evenement”, besluit Van Geest. “Voor dat kortdurende  
evenement krijgen we voor elkaar dat beleidsmakers  

meedoen, vergunningen geregeld worden en mensen zien 
wat er allemaal mogelijk is. Elk jaar zitten we met de brand-
weer aan tafel. Wat aan het begin nog afgeraden werd, 
bleek wél mogelijk en veilig. Als iets mogelijk is voor een 
tijdelijk evenement, dan is het toch ook blijvend mogelijk? 
Zo opent het tijdelijke deuren voor het duurzame.”

LÉON VAN GEEST IN ACHT VRAGEN
BURGERLIJKE STAAT? VERKERING.

KINDEREN? EÉN ZOON, MIDAS.

WAT DOE JE ALS JE NIET WERKT? KITESURFEN.

FAVORIETE MUZIEK? RAPMUZIEK.

FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING? WANDELEN EN  
SNOWBOARDEN IN DE BERGEN.

FAVORIETE STAD? ROTTERDAM.

FAVORIETE GEBOUW OF ARCHITECT? UNITÉ D’HABITATION 
VAN LE CORBUSIER IN MARSEILLE.

WAAR BEN JE IN JE WERK HET MEEST TROTS OP? DAT HET 
LUKT. MENSEN ZIJN VAAK VERBAASD ALS IK VERTEL DAT IK EEN 
FESTIVAL OVER DAKEN ORGANISEER. IK BEN ER TROTS OP DAT 
IK DIT MET EEN TEAM LEUKE MENSEN DOE EN DAT HET ONS 
ELKE KEER LUKT OM ER RUIMTE VOOR TE KRIJGEN EN MENSEN 
VOOR TE ENTHOUSIASMEREN.

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

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

In deze rubriek geeft Theo Wiekeraad zijn mening over  

de dakenbranche en aanverwante onderwerpen.

Als schoolverlaters met een kantoorfunctie beginnen, 
kijken de meesten direct naar hun carrièremogelijk-
heden. Waar sta ik nu en hoe kan ik verder groeien?  
Tegenwoordig eindigt vrijwel niemand meer bij het 
bedrijf waar ze hun carrière ooit startten. Het kan in elk 
geval geen kwaad vroeg rond te kijken en de kansen  
af te wegen.

Binnen de dakdekkersbranche zijn de doorgroeikansen  
voor startende ambachtslieden vrij beperkt. Bij de 
meeste organisaties zijn het de drie stappen op de 
carrièreladder van leerling dakdekker tot voorman-
dakdekker. In het begin komt de groei veelal uit het 
vergaren van kennis, kunde en ervaring en heeft het 
betrekkelijk weinig te maken met leidinggeven. Ook de 
voormandakdekker is voornamelijk een ambachtsman, 
die collega’s kan aansturen en niet zozeer managet. 
Een uitvoerder zal daarentegen andere kwaliteiten dan 
hard werken en senioriteit tentoon moeten spreiden.  
Er zijn echter maar weinig uitvoerders per bedrijf en er  
is weinig verversing. Het dagelijks leidinggeven aan 
dakdekkers is dus niet voor iedereen weggelegd en  
helemaal niet binnen de eigen organisatie. Dat zijn 
vaak oud-collega’s die al jouw zwaktes, fratsen en 
geschiedenis kennen en zich er niet voor schamen om, 
als het hun uitkomt, jou daar aan te herinneren. Het zijn 
sterke schouders die die last kunnen dragen. 

Dus de vraag: ‘Dakdekker, hoe zie jij de toekomst in de 
dakdekkerij?’ is helemaal niet zo’n gekke vraag als  
we het over loopbaanplanning hebben. Een deel zal 
denken (maar niet tegen hun werkgever zeggen):  
“Als ik genoeg geleerd heb, ga ik lekker voor mijzelf 
beginnen.” Niets mis mee, de meeste dakdekkersorga-
nisaties zijn ooit gestart door vrije jongens die dachten 
het zonder baas beter te krijgen. Maar dat je als ZZP’er 
niet tot een bedrijf uitgroeit en je een werkman blijft in 
een zwaar beroep met extra mentale lasten. Ook voor 
dit type dakdekkers blijft de vraag relevant: ‘Hoe zie jij je 
toekomst na jouw vijftigste levensjaar?’

Er is dan ook niets mis met loopbaanplanning, waarbij 
van groot belang is de vraag hoelang je het werk met 

plezier en fysiek verant-
woord kunt blijven doen. 
Niet iedere dakdekker 
haalt tenslotte op het 
dak de 66 plus een paar 
maanden. Daarvoor hoeft 
niemand zich te schamen. 
Maar als uitval te voorkomen is, 
is dat voor alle partijen een win-winsituatie. Het is dus 
héél belangrijk dat dit tot alle geledingen doordringt 
en dat dit bespreekbaar is vanaf de dag dat een vaste 
aanstelling wordt aangeboden. We moeten daar niet 
spastisch over doen. Binnen veel branches is leeftijd en 
fysieke gezondheid op enig moment een reden om iets 
anders te gaan doen of het werk anders in te richten.  
Bij mij om de hoek, in de haven van Rotterdam, wordt veel 
volcontinu gewerkt. Het is al jaren bekend dat dit (te) 
zwaar is voor oudere werknemers. Velen kiezen ondanks 
een loonoffer op een gegeven moment voor uitsluitend 
dagdiensten. Tegenwoordig vindt niemand dat vreemd, 
de nachten hakken er immers voor mensen op leeftijd 
extra in en gezondheid gaat boven alles.

Het is duidelijk dat binnen onze bedrijfstak niet zo maar 
geschoven kan worden met functies. Niet alle dakdek-
kers op leeftijd kunnen leermeester of onderhoudsmon-
teur worden of naar een andere ‘van-het-dak-functie’ 
wegstromen. Laten we daarom vroegtijdig, ongeacht 
leeftijd, met het personeel hierover praten. Laat zien dat 
voordat het fysiek niet meer kan, herplaatsing in andere 
branches geen verlies maar winst en nieuw geluk is. 

Alle arbeidshygiënische maatregelen van de afgelopen  
decennia zullen ervoor zorgen dat steeds meer dakdek-
kers hun pensioengerechtigde leeftijd halen. Blijft staan 
dat dakdekken een zwaar beroep is! Denk nu vast na, 
voor iemand vraagt: Dakdekker, heb jij al een carrière-
planning gemaakt?

Theo Wiekeraad

Dakdekker, heb jij al een  
carrièreplanning gemaakt?

Wilt u meer weten: www.hertalan.nl

Inductie techniek
Ervaar het gemak van mechanisch bevestigen
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EEN REACTIE OP DE ARTIKELEN VAN PROBITUMEN VAN VEKUDAK EN VESP

Het februarinummer van Roofs had als special ‘bitumineuze dakbedek-

kingen’. In de special roemde directeur Peter Ligthart van branche-

vereniging ProBitumen de kwaliteiten van bitumen. In hetzelfde nummer 

deed hij ook verslag van onderzoek door de Universiteit Gent naar het 

uitlooggedrag van dakbedekkingen. Zijn conclusie: ‘bitumen is de beste 

keuze voor waterretentiedaken’. Erik de Ruijter, voorzitter van Vekudak 

en Geert-Jan Vogels, voorzitter van VESP reageren in een open gesprek 

met ondergetekende op de artikelen. Online waren gelijktijdig aanwezig 

Martin Bos van Renolit, Benno Nijenhuis van Carlisle en Tjerk van Duinen 

van Roofs. Onderstaand een verslag van het gesprek. 

De klant bepaalt

wijze invulling gegeven wordt aan zijn vraagstukken en eisen. 
Een kenmerk van goede communicatie is om zo correct als 
mogelijk te informeren. Door heldere communicatie kan de 
klant uiteindelijk de beste keuze maken: een win-winsituatie. 
Om deze helderheid te bieden willen de voorzitters op een 
aantal zaken wat dieper ingaan.

•  PVC/Kunststof en EPDM dakbedekkingen in de huidige 
vorm bestaan al langer dan de huidige moderne bitumi-
neuze dakbedekkingen. Om van ‘nieuwe dakbedekking’ 
te spreken is vreemd en trekt de zaken uit zijn verband.  
Bitumen werd lange tijd met de ketel op het dak aange-
bracht en pas in de jaren tachtig kwam de doorbraak 
met de gemodificeerde bitumensoorten. 

Ton Berlee

De toegenomen aandacht voor het gebruik en de meer-
waarde van daken, dat is volgens De Ruijter en Vogels de 
kern. Daken worden niet langer gezien als een ‘loze’ ruimte, 
maar kunnen ingezet worden voor tal van toepassingen. 
Daarnaast is er terecht steeds meer aandacht voor milieu-
aspecten die zich vertalen in energiebehoefte, samenstel-
ling van dakconstructies en materiaalcomponenten.  
De circulariteit van materialen en de vereisten om dat vorm 
te kunnen geven. De branche als geheel werkt hard aan 
professionalisering. Door de verenigingen wordt gewerkt 
aan onder meer normen, onderzoek, voorlichting, et cetera. 
In commissies en overlegorganen vertegenwoordigen zij 
met de overige belanghebbenden het belang van onder 
meer goede plat dakproducten, navolgbare kwaliteit en 
verwerking. Samenwerking tussen branches, bedrijven en 
producenten van verschillende materialen is in dit proces 
essentieel. Het is vanuit dat perspectief dat er behoefte is 
om te reageren op de genoemde artikelen van ProBitumen 
in Roofs. De Ruijter en Vogels willen dan ook een uitgestoken  
hand bieden aan de gehele branche om samen op te 
trekken en de belangen van het platte dak te behartigen.

Om met de voorlichting en communicatie te beginnen. 
Het staat eenieder vrij om zijn eigen producten en diensten 
aan te prijzen in woord en geschrift. Het geeft de branche 
kleur en smaak en de klant vooral veel keus! Dat laatste is 
het belangrijkst, want de klant bepaalt uiteindelijk op welke  

•  Het onderzoek waar verslag van wordt gedaan, is bij VESP 
en Vekudak bekend en was ten tijde van de ProBitumen- 
publicatie nog niet afgerond. Het onderzoek wordt nu op 
laboratoriumschaal uitgevoerd en moet nog geverifieerd 
worden met de staande praktijk. De conclusies die werden 
getrokken zijn derhalve voorbarig.

•  Het onderzoek wordt in België uitgevoerd, omdat daar 
wordt ingezet op hemelwater van o.a. daken voor huishou- 
delijk en industrieel gebruik. Inzicht in de samenstelling 
van ‘Afspoelend hemelwater van daken’ is van belang 
omdat na reiniging een schoonwaterverklaring afgege-
ven moet worden. Het onderzoek handelt niet over water 
van retentiedaken maar over ‘onbeschutte’ platte daken.

•  Zinkoxyde of PAK’s, het is maar waar de focus ligt.  
Na veroudering verandert de uitloging en het uitspoe-
len. De samenstelling van het water dat na een warme 
zomerdag bij een regenbui afspoelt is anders dan van 
smeltwater in de winter. 

•  De markt voor dakbedekkingen van bitumen naast  
PVC/kunststof en EPDM in Nederland is nu fifty-fifty. 

•  Het onderzoek heeft betrekking op vrijwel alle courante 
dakbedekkingen in België en met het inzoomen op  
bitumen verliest het aan de neutraliteit waarmee het is 
opgezet. Zo is een conclusie uit het onderzoek bijvoor-
beeld dat de voorhanden filtratiemethoden geschikt zijn 
om afkomend hemelwater te zuiveren, welke dakbedek-
king uit het betreffende labonderzoek het ook betreft. 

De voorzitters pleiten er voor om als verenigingen uit te 
gaan van de eigen kracht van de producten. Profileer je  
op je eigen sterke punten en onderbouw dat met feiten.  
De markt bepaalt en de cijfers spreken. Natuurlijk sta je  
als branche voor je eigen product en onderstreep je de 
specifieke voordelen, vergelijkingen tussen materialen  
voor plat dak maak je in bijvoorbeeld een LCA het best 
samen. Zo beschouwen Vekudak en VESP zich als branche-
verenigingen niet als concurrenten en wordt samengewerkt 
in bijvoorbeeld Europees verband. Samen de kwaliteit  
promoten van het platte dak. Het is de toon van de muziek, 
de toon van: ‘leven en laten leven’ en de klant laten  
bepalen. 

De veranderingen waar we voor staan zijn ronduit uitda-
gend en bieden aanbieders vele mogelijkheden zich te 
onderscheiden. Het dak is niet langer voor waterdichting 
alleen, het is een verblijfsruimte aan het worden of het 
dak wordt ingezet voor energie en of milieu. De eisen die 
dat stelt aan de afdichting zijn toegenomen, wat leidt tot 
hoogwaardiger dakbedekkingen. Dat betreft niet alleen het 
materiaal maar ook de verwerking. Vakmanschap is en blijft 
belangrijk en daarmee opleiding en scholing. Niet alleen 
bij toekomstige verwerkers maar bij adviesbureaus en voor-
schrijvers. En er is op vele terreinen winst te boeken. 

Met de hoogwaardige dakbedekkingen zijn éénlaagse 
of ‘single-ply’ dakbedekkingssystemen op grote daken de 
standaard geworden. Een nieuw perspectief wordt gebo-
den in de prefabricage van daken. Niet alleen op onderde-
len, maar op complete systemen. Het mechanisch bevesti-
gen en vermijden van open vuur laat dit toe, wat weer leidt 
tot een betere scheiding van componenten in de fase van 
sloop van het gebouw. Vooral voor industriële gebouwen 
een pré wat door Vekudak wordt samengevat als LIFD: 
Licht-Industrieel-Flexibel & Demontabel. Wie bedenkt dat er 
in de dakbedekkingsmarkt als geheel nog veel verkleefd 
wordt ziet de kansen op milieugebied.

Hergebruik van materiaal is een must, maar er moet nog 
veel werk verricht worden wat ‘reverse logistics’ betreft.  
In goed Nederlands: retour van gebruikt materiaal voor her- 
gebruik van de grondstoffen, liefst in de originele toepassing. 
De samenstelling van PVC, TPO etc. is, ook na veroudering, 
steeds beter vast te stellen en te monitoren, zodat zo min 
mogelijk grondstoffen verloren gaan. Het kan, het moet CO2 - 
neutraal en met re-use van materialen. Niet met oplossingen 
achter het bureau bedacht maar met de mensen uit de 
praktijk tot stand gekomen. En daar wordt aan gewerkt 
door bijvoorbeeld onderzoek naar lokaal circuleren. 

Om dat alles te realiseren is samenwerking binnen de daken- 
branche geboden en moeten we uitgaan van feiten. ■

Groendak op een PVC dakbedekkingssysteem in Singapore.

Drs. W.F. (Erik) de Ruijter MBA/MBI is 

voorzitter van de in 1988 opgerichte 

vereniging van A-merk fabirkanten en 

importeurs van PVC kunststofdakbedek-

king actief in Nederland en België

ir. Geert-Jan Vogels is voorzitter van de  

in 1995 opgerichte Verenigde EPDM  

Systeem Producenten en eveneens 

actief in Nederland en België

De Circl is een circulair platform in Amsterdam Zuid-Oost, 

waarbij zowel de daken, terrassen als het doorlopende  

maaiveld boven de parkeergarage zijn afgedicht met EPDM.



EPDM-AFDICHTINGSSYSTEMEN

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

VESP - de Verenigde EPDM Systeem Producenten - vertegenwoordigen meer dan 90% van alle EPDM-leveranciers in de Benelux. 
Opgericht in 1995 met als primaire doel voorlichting en promotie van het afdichtingsproduct EPDM-rubber in de breedste zin van 
het woord. De groep verwerkt inmiddels jaarlijks een volume van ruim 12 miljoen m2 aan dakbedekking en meer dan 2,5 miljoen m2
aan gevel- en geo afdichtingen. vesp-epdm.com

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

Onder de naam IKO atelia lanceert IKO Benelux een bitumen  

dakopbouw waarvan toplaag, onderlaag en dampremmer terug-

genomen en opnieuw gebruikt kunnen worden. “We hebben het  

hier niet over downcyclen. De materialen gaan van dakbaan tot  

nieuwe dakbaan, op hetzelfde kwaliteitsniveau”, lichten Dirk Theuns  

en Martin Schröder van IKO toe.

IKO zet nieuwe stap op  
de weg naar circulariteit

Nolanda Klunder

IKO atelia is de volgende stap op de weg naar circulariteit, 
vertelt Dirk Theuns, CEO van IKO Benelux. “De road to circu-
larity kan niet in één keer afgelegd worden. Het is een reis. 
Daar zijn we bij IKO heel realistisch in.” Martin Schröder,  
Marketingmanager van IKO BV, vult aan: “Behalve realistisch 
zijn we ook transparant: we zeggen ook wat we niet kunnen. 
We doen geen beloftes die we niet kunnen waarmaken.” 
Theuns: “We doen nu de aftrap, maar aan bepaalde zaken 
wordt nog gewerkt.” 

URBAN MINING
IKO atelia berust op vier principes, vertelt Theuns. “Het eerste 
principe is circulair systeemontwerp, vanuit het idee van 
urban mining. Gebouwen zijn tijdelijke opslagplaatsen van 
grondstoffen. Na levensduur van het gebouw worden de 
grondstoffen gemined en opnieuw gebruikt. Hierbij ga je 
weg van het lineaire ontwerp, waarbij de grondstoffen na 
de levensduur van het gebouw worden gestort of verbrand. 
Dat kan alleen als je vanaf het begin nadenkt over de  
manier waarop. In de praktijk moet je voor circulair systeem-
ontwerp de voorschrijvende instanties, de architecten en de  

bouwers sensibiliseren om te gaan bouwen met het einde 
van de levensduur in het achterhoofd.” Schröder licht toe: 
“Hierbij is het belangrijk dat alle onderdelen gedemonteerd 
kunnen worden zonder contaminatie. Dat kan alleen als je  
al vanaf het design het systeem zo ontwerpt dat de ele- 
menten na hun levenstijd weer ontkoppeld kunnen worden.”

RECYCLEN IS GEEN DOWNCYCLEN
“Het tweede principe is circulaire productarchitectuur, dus 
de recepturen van de producten”, zegt Theuns. “Bitumen is 
oneindig recyclebaar. We verwerkten al productierestanten 
en namen al snijresten van daken terug om te verwerken 
tot nieuwe dakbanen. Bij IKO atelia kunnen we ook de 
gebruikte bitumineuze dakbanen terugnemen en opnieuw 
in de stroom terugbrengen.” Daar komt bij, zegt Schröder, 
dat de meeste atelia-producten al gemaakt worden van 
gerecycled materiaal: “Minstens 20% van de grondstoffen 
ervan zijn secundair. Dat percentage gaan we verhogen. 
Met R&D is een pad uitgetekend waarbij de volgende jaren 
het aandeel nog substantieel hoger zal worden.”
Om dit mogelijk te maken rolt op dit ogenblik de fabriek  
in Antwerpen een groot investeringsprogramma uit om  
de recyclinginstallatie te upscalen, vertelt Theuns.  
“Deze state-of-the-art installatie is een integraal deel van 
het volautomatische productieproces. Recycling is immers 
geen stand-alone proces, de teruggewonnen materialen 
draaien mee in de stroom. Want recyclen is geen down-
cyclen. De materialen gaan van roof to roof, dus van dak-
baan tot dakbaan op hetzelfde kwaliteitsniveau.”

EEN LANG LEVEN
Theuns: “Het derde principe is maximale levensduur.  
Hoe langer een product meegaat, hoe beter dat is, want 
demonteren, transporteren en recyclen kost energie.  
Bitumineuze dakbanen hebben een geweldige staat van 

IKO ATELIA

Dirk Theuns, CEO van IKO Benelux.

(Foto: Dries Luyten)

Martin Schröder,  

Marketingmanager van IKO BV. 

Het IKO atelia circulair daksysteem:  

toplaag, onderlaag en dampremmer kunnen  

teruggenomen worden en opnieuw gebruikt.

De materialen gaan van roof to roof, dus van  

dakbaan tot dakbaan op hetzelfde kwaliteitsniveau.

IKO enertherm atelia heeft een lambda-waarde  

van 0,021 W/mK, wat betekent dat er 5% minder schuim  

nodig is dan bij isolatiemateriaal met een  lambda-waarde van 224.



Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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dienst: als ze juist geplaatst en onderhouden zijn heeft 
bitumen een bewezen levensduur van 35 tot 40 jaar. Bij pro-
blemen is bitumen makkelijk lokaal te herstellen. Bovendien 
kan je de levensduur verlengen door er na die periode een 
boost aan te geven door te overlagen. Dan ben je weer 
35 tot 40 jaar goed. Dat kan je twee keer doen, waardoor 
je komt tot een levensduur van 100 jaar. Zo lang staat een 
gebouw maar zelden. We zetten vanuit circulair oogpunt in 
op die maximale levensduur voor de bitumineuze toplaag 
en onderlaag, voor de dampremmer én de isolatie.  
IKO enertherm atelia heeft een lambda-waarde van  

0,021 W/mK, wat betekent dat er 5% minder schuim nodig 
is dan bij isolatiemateriaal met een lambda-waarde  
van 22. De isolatielaag is dus dunner, er is minder mate- 
riaal nodig. IKO enertherm Atelia kan aan het eind van  
de levensduur losgemaakt worden van het bitumen en  
opnieuw gebruikt worden in een andere dakconstructie. 
Na 35 jaar zal het materiaal wellicht iets minder goed 
isoleren, maar dan kan het aangevuld worden met enkele 
centimeters materiaal. Hergebruik van PIR isolatiemateriaal 
is heel zinvol. Zo krijgt ook het isolatiemateriaal een zo  
lang mogelijk leven.”

TERUGNAMEGARANTIE
“Het vierde principe is IKO-garantie”,  
zegt Theuns. “Op dit moment geven 
we tien jaar verzekerde garantie af 
aan opdrachtgevers. Bij IKO atelia 
komt daarnaast een terugnamecer-
tificaat. Het terugnamecertificaat 
betekent dat als het ateliadak 
volgens onze principes geplaatst en 
onderhouden is, wij na de levens-
duur de bitumen materialen terug-
nemen en garanderen dat wij er 
nieuwe dakmaterialen van maken. 
Onderhoud is daarbij een belangrij-
ke voorwaarde: een goed geplaatst 
dak heeft preventief onderhoud 
nodig om zijn functionaliteit te 
behouden, dus bij een ateliadak 
hoort een onderhoudscontract. 

Die terugname is een belofte. Onze opvolgers moeten die 
belofte waarmaken. Wij durven die belofte te doen, omdat 
deze producten volledig demontabel zijn.”

Schröder vult aan: “Bitumen kan in de praktijk vaak niet 
gerecycled worden omdat men in het verleden nog geen 
rekening hield met demontage. Nog te veel daken zijn 
gebrand aan het isolatiemateriaal, waardoor het  bitumen 
gecontamineerd is geraakt en niet gerecycled kan worden. 
In Nederland zijn inmiddels gelukkig al vrij veel daken 
 mechanisch bevestigd, in België relatief weinig. Ook hier 
wordt sensibiliseren belangrijk. Men moet zich bij het ontwerp  
al afvragen: wat doen we met het gebouw aan het eind van  
de levensduur? Atelia is zo ontworpen dat alle lagen demon- 
tabel zijn. We geven nu niet alleen verwerkingsrichtlijnen 
voor het plaatsen, maar ook verwijderingsrichtlijnen.” 

NOOIT MEER NAAR DE AFVALBAK
“In 2050 zou de bouweconomie afvalvrij moeten zijn,  
volgens de doelstellingen van Parijs”, besluit Theuns. “Wil ons 
dat lukken, dan moeten we aan de voorkant de producten 
demontabel en recyclebaar aanbieden. Wij zeggen tegen 
de doelgroep: doe het samen met ons en respecteer de 
spelregels. Als jullie onze producten verkleven, kan recycling 
alsnog niet. De weg naar een circulaire bouweconomie 
bestaat uit vele stappen. IKO atelia is een volgende stap op 
die weg. Bitumen biedt uitstekende kansen voor circulariteit: 
het heeft een mooie levensduurverwachting en oneindige 
recyclebaarheid. Bitumen hoeft nooit naar de afvalbak.” ■

PRODUCTNIEUWS IKO ATELIA

IKO atelia Energiedak.

Overlaging.

“ Gebouwen zijn tijdelijke  
opslagplaatsen  
van grondstoffen”



BESTELLIJST
Maak gebruik van onze aanbiedingen, vul dit formulier in en scan of fotografeer het document. 

Mail naar uw Bitasco- of Brabervestiging - zie hieronder de mailadressen.

  AANTAL ART.NR. 
OMSCHRIJVING 

STUKSPRIJS    TOTAAL

 
305312 

Valbeveiligingset B-Safe Allrisk 

€  145,00

 
301649 

Sievert Titanium branderset compleet + gratis komaansteker 
€  109,00

 
304104 

Securibat ladderklemset van 2 stuks 

€  73,75

 
320233 

Dubbelwandige kabeldoorvoer 60 mm ø 

€  29,50

 
320234 

Dubbelwandige kabeldoorvoer 100 mm ø 

€  39,75

 
306431 

3x12 opsteekladder DK 

€  445,00

 
306432 

3x14 opsteekladder DK 

€  505,00

 
301999 

Aluminium brandrolkern Ø100mm 

€  42,25

 
307278 

PE-kunststof brandrolkern Ø110mm 

€  19,95

 
306964 

PV montageanker bitumen 

€  23,95

30044190 
Tixophalte 310ml koker bij afname van volle doos à 24 st. 

€  104,40

302590 
Hertalan KS96 290ml bij afname van volle doos à 12 st. 

€  97,20

 
303683 

Hertalan KS96 600ml bij afname van volle doos à 12 st. 
€  159,00

 
320181   

HWA WPRY Trilago 45° 60x80 60cm 

€  29,90

 
320182 

HWA WPRY Trilago 45° 60x100 60cm 

€  29,90

 
320183   

HWA WPRL Trilago 90° 60x80 60cm 

€  29,90

 
320184   

HWA WPRL Trilago 90° 60x100 60cm 

€  29,90

 
320185   

HWA WPRO Trilago OU 80mm 40cm 

€  29,90 

 
320186   

HWA WPRO Trilago OU 100mm 40cm 

€  29,90

 
306052 

Joint-Fix voegenkit bij afname van volle doos à 12 st. 
€  35,40

 
305193 

Voegklem Type B 6 dozen á 100 st. 

€  150,00

 
306263 

Voegklem Type T 6 dozen á 100 st. (6 halen = 5 betalen) 
€  125,00

301206 
Varkenshaarbrander PL10 Classic 

€  75,00

 
306484 

EPDM handwals XXL 

€  59,00

 
305720 

Leister Triac ST in Leister kist met GRATIS 40 mm mondstuk 
€  314,75

 
304230 

Summer vlakzuigpomp DAK 

€  119,99

 
304280 

Slang dompelpomp 4m compleet 

€  19,75

 
304838 

Blåkläder hittebestendige handschoen per paar 

€  9,09

303753 
Handschoen Super Split 10.125 per 12 paar 

€  35,00

303755 
Handschoen ISO gevoerd 10.147 per 12 paar 

€  47,50

 
306825-33 

Elten schoen > maat _ _ _ 

€  84,50

 
320094 

Drukvat (KS205, FG35, Spuitlijm, IKO activator) 

€  74,00 

 
301323 

Aandrukrol 40mm dubbele lagers 

€ � 29,90

 
301334 

Aandrukrol messing 5x30mm hout 

€ � 24,90

 
305814 

Schaar EPDM/PVC 10” Pro 

€ � 29,50

 
307882 

Winkelhaak 108cm strokensnijder  

€ 75,00

 
307745 

B-Smart absorptiekorrels 800gram 

€ � 21,50

 
305967 

B-Smart CitrusReiniger 400ml 

€ � 12,75

Bitascourant 19
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BESTELLIJST
Maak gebruik van onze aanbiedingen, vul dit formulier in en scan of fotografeer het document. 

Mail naar uw Bitasco- of Brabervestiging - zie hieronder de mailadressen.

AANTAL ART.NR. 
OMSCHRIJVING 

STUKSPRIJS    TOTAAL

 
305312 

Valbeveiligingset B-Safe Allrisk 

 
301649 

Sievert Titanium branderset compleet + gratis komaansteker 

 
304104 

Securibat ladderklemset van 2 stuks 

 
320233 

Dubbelwandige kabeldoorvoer 60 mm ø 

 
320234 

Dubbelwandige kabeldoorvoer 100 mm ø 

 
306431 

3x12 opsteekladder DK 

 
306432 

3x14 opsteekladder DK 

 
301999 

Aluminium brandrolkern Ø100mm 

 
307278 

PE-kunststof brandrolkern Ø110mm 

 
306964 

PV montageanker bitumen 

30044190 
Tixophalte 310ml koker bij afname van volle doos à 24 st. 

302590 
Hertalan KS96 290ml bij afname van volle doos à 12 st. 

 
303683 

Hertalan KS96 600ml bij afname van volle doos à 12 st. 

 
320181   

HWA WPRY Trilago 45° 60x80 60cm 

 
320182 

HWA WPRY Trilago 45° 60x100 60cm 

 
320183   

HWA WPRL Trilago 90° 60x80 60cm 

 
320184   

HWA WPRL Trilago 90° 60x100 60cm 

 
320185   

HWA WPRO Trilago OU 80mm 40cm 

 
320186   

HWA WPRO Trilago OU 100mm 40cm 

 
306052 

Joint-Fix voegenkit bij afname van volle doos à 12 st. 

 
305193 

Voegklem Type B 6 dozen á 100 st. 

 
306263 

Voegklem Type T 6 dozen á 100 st. (6 halen = 5 betalen) 

 
305720 

Leister Triac ST in Leister kist met GRATIS 40 mm mondstuk 

 
304838 

Blåkläder hittebestendige handschoen per paar 

303753 
Handschoen Super Split 10.125 per 12 paar 

303755 
Handschoen ISO gevoerd 10.147 per 12 paar 

 
320094 

Drukvat (KS205, FG35, Spuitlijm, IKO activator) 

3

3x12 Opsteekladder DKOU0312
• 28,5 kg met rollers en geleiders• Breed uitlopend. 3-delig• Ongecoat 

• Ingeschoven 3,60 m - uitgeschoven 8,65 m• Nederlands fabrikaat•  Artikelnr. 306431

Actieprijs

€ 445,-

AF MAGAZIJN

Actieprijs

€ 505,-

3x14 Opsteekladder DKOU0314
• 32,5 kg met rollers en geleiders• Breed uitlopend. 3-delig• Ongecoat 

• Ingeschoven 4,17 m - uitgeschoven 10,05 m• Nederlands fabrikaat•  Artikelnr. 306432

AF MAGAZIJN

Aluminium brandrolkern 
•  L 980mm 
•  Wanddikte 3mm
•  Perfecte kern voor het gebruik in combinatie  met een bitumen dakrol•  Zorgt voor het gelijkmatig aandrukken van de onderlaag 

 op de toplaag
•  Smelt niet!
•  100 mm ø artikelnr. 301999

Actieprijs v.a.

€ 42,25Bitascourant prijzen zijn exclusief BTW en geldig t/m 30 juni 2022 of zolang de voorraad strekt.                   Zet- en drukfouten voorbehouden.

PE-kunststof
brandrolkern

•  L 980mm x H 110mm •  Artikelnr. 307278

€ 19,95
Actieprijs

€ 23,95

PV montageanker bitumen
• Omschrijving: 
 - stormvast verankeren aan de ondergrond - geen gedoe met ballast - Bitumen versie uit voorraad leverbaar - Tevens leverbaar met europeese EPDM,  - Resitrix EPDM, PVC slabbe etc.. Prijs op aanvraag.• Normaal € 28,95 per stuk• Grotere aantallen op aanvraag! • Artikelnr. 306964

met zekerheid van kwaliteit!

MEEST VERKOCHT!

3

3x14 Opsteekladder DKOU0314
3x14 Opsteekladder DKOU0314

AANTAL ART.NR. 
OMSCHRIJVING 

STUKSPRIJS    TOTAAL

 
305312 

Valbeveiligingset B-Safe Allrisk 

 
301649 

Sievert Titanium branderset compleet + gratis komaansteker 

 
304104 

Securibat ladderklemset van 2 stuks 

 
320233 

Dubbelwandige kabeldoorvoer 60 mm ø 

 
320234 

Dubbelwandige kabeldoorvoer 100 mm ø 

 
306431 

3x12 opsteekladder DK 

 
306432 

3x14 opsteekladder DK 

 
301999 

Aluminium brandrolkern Ø100mm 

 
307278 

PE-kunststof brandrolkern Ø110mm 

 
306964 

PV montageanker bitumen 

30044190 
Tixophalte 310ml koker bij afname van volle doos à 24 st. 

302590 
Hertalan KS96 290ml bij afname van volle doos à 12 st. 

 
303683 

Hertalan KS96 600ml bij afname van volle doos à 12 st. 

 
320181   

HWA WPRY Trilago 45° 60x80 60cm 

 
320182 

HWA WPRY Trilago 45° 60x100 60cm 

 
320183   

HWA WPRL Trilago 90° 60x80 60cm 

 
320184   

HWA WPRL Trilago 90° 60x100 60cm 

 
320185   

HWA WPRO Trilago OU 80mm 40cm 

 
320186   

HWA WPRO Trilago OU 100mm 40cm 

 
306052 

Joint-Fix voegenkit bij afname van volle doos à 12 st. 

 
305193 

Voegklem Type B 6 dozen á 100 st. 

 
306263 

Voegklem Type T 6 dozen á 100 st. (6 halen = 5 betalen) 

301206 
Varkenshaarbrander PL10 Classic 

 
305720 

Leister Triac ST in Leister kist met GRATIS 40 mm mondstuk 

 
304230 

Summer vlakzuigpomp DAK 

 
304280 

Slang dompelpomp 4m compleet 

 
304838 

Blåkläder hittebestendige handschoen per paar 

303753 
Handschoen Super Split 10.125 per 12 paar 

303755 
Handschoen ISO gevoerd 10.147 per 12 paar 

 
306825-33 

Elten schoen > maat _ _ _ 

 
320094 

Drukvat (KS205, FG35, Spuitlijm, IKO activator) 

 
301323 

Aandrukrol 40mm dubbele lagers 

 
301334 

Aandrukrol messing 5x30mm hout 

 
307882 

Winkelhaak 108cm strokensnijder  

 
307745 

B-Smart absorptiekorrels 800gram 

 
305967 

B-Smart CitrusReiniger 400ml 
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Een uitgave van:Bitasco en Braber
Dakmaterialen

met zekerheid van kwaliteit!

109,-

Actieprijs
Actieprijs

€ 109,€ 109,--

Sievert Titanium branderset Compleet

• Handgreep Pro88• 60mm titanium kop• Lange branderstang van titanium
• Brandersteun• Slangbreukventiel• 10 meter Sievert gassslang

• Artikelnr. 301649

+ Gratis komaansteker
• Artikelnr. 301216

Voor dakdekkers is het jaar 2022 stormachtig begonnen, maar liefst

3 stormen raasden over Nederland heen. Nu de stormschades gere-

pareerd zijn raast een volgende storm over ons heen in de vorm van 

prijsverhogingen. In de Bitasco en Braber vestigingen worden de 

voorraden telkens maximaal aangevuld om er zeker van te zijn dat 

het werk op dak altijd door kan gaan. En mocht een specifi ek product 

toch uitverkocht zijn kunnen we daar een alternatief voor aanbieden. 

Nieuw in 2022: Een gloednieuwe Bitasco vestiging in Breda! Op 

Kalshoven 21c in Breda, waar Bitasco al sinds 1989 is gevestigd is 

een up-to-date magazijn en dakdekkerswinkel gebouwd. In de grote 

winkel vinden dakdekkers, installateurs en aannemers alles wat nodig 

is om een perfect dak te maken. Met ingang van mei 2022 is onze 

vernieuwde website www.bitasco.nl  in de lucht! Op de website vindt u 

voortaan alle productinfo en certifi caten eenvoudig terug. De informatie 

is 24 uur per dag beschikbaar en altijd actueel. 

In Bitascourant 19 staan weer volop aan-
biedingen voor items die de dakdekker 
dagelijks nodig heeft. 

Voor de verwerkers van lijm of primer 
in drukvaten; maak kennis met de 
Gluebuddy op pagina 7.

Voor dakdekkers is het jaar 2022 stormachtig begonnen

Valbeveiligingset B-Safe Allrisk• Static Harnas 16111• Kernmantle rope 10mtr 16440-10
• Rope Grab with energy abso 16411
• Screw-lock karabiner Steel 16550
• Backpack 16830• Artikelnr. 305212/305218

Actieprijs

€ 145,--

• Kernmantle rope 10mtr 16440-10
• Rope Grab with energy abso 16411
• Screw-lock karabiner Steel 16550
• Backpack 16830• Artikelnr. 305212/305218

Actieprijs
Actieprijs

Alles voor de dakman www.bitasco.nl
De meest complete groothandel voor de vakman in Amsterdam • Arnhem • Breda • Den Haag • Harderwijk • Utrecht • Vlissingen

Valbeveiligingset B-Safe Allrisk• Static Harnas 16111• Kernmantle rope 10mtr 16440-10
• Rope Grab with energy abso 16411
• Screw-lock karabiner Steel 16550
• Backpack 16830

• Kernmantle rope 10mtr 16440-10
• Rope Grab with energy abso 16411
• Screw-lock karabiner Steel 16550

Heb jij Bitascourant nr. 19 al gezien?

Nu volop aanbiedingen die

je absoluut niet mag missen!

29,50
39,75

445,00
505,00
42,25

19,95
23,95€  104,40€  97,20€  159,00€  29,90€  29,90€  29,90€  29,90€  29,90 €  29,90€  35,40€  150,00

125,00

Voor dakdekkers is het jaar 2022 stormachtig begonnen, maar liefst

3 stormen raasden over Nederland heen. Nu de stormschades gere-

pareerd zijn raast een volgende storm over ons heen in de vorm van 

prijsverhogingen. In de Bitasco en Braber vestigingen worden de 

voorraden telkens maximaal aangevuld om er zeker van te zijn dat 

het werk op dak altijd door kan gaan. En mocht een specifi ek product 

toch uitverkocht zijn kunnen we daar een alternatief voor aanbieden. 

Voor dakdekkers is het jaar 2022 stormachtig begonnen

Hij is er weer!

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!

Aabobond vult al tientalen jaren een belangrijke rol als favoriet in ons 
programma APP toplagen. Het is de keuze van dakspecialisten die op 
zoek zijn naar een zeker en stabiel product waar ze áltijd op kunnen 
bouwen: Aabobond vormt daarom voor zeer veel van onze klanten de 
basis.

Aabobond APP is samengesteld uit topkwaliteit bitumen en 
thermoplastische kunststoffen van atactisch polypropyleen (APP). De basis 
van de dakbaan is een stabiele gecombineerde type 470 polyester- glasvlies 
inlage. De toplagen zijn geschikt voor indirect mechanisch bevestigde, 
volledig gebrande en losliggend geballaste daksystemen en zijn voorzien 
van de kenmerkende bezande afwerking aan de bovenzijde. Dit maakt dat 
de rol altijd afrolt zonder te plakken en gemakkelijk verwerkbaar is. 

De receptuur van de rol is mede tot stand gekomen met behulp van de 
meest intensieve verwerkers. Het resultaat is een uiterst betrouwbare 
dakbaan die zich soepel en snel laat verwerken. Door zijn brede toepassing 
biedt Aabobond zowel in de nieuwbouw als in de renovatie een optimale 
oplossing voor een waterdicht dak. Miljoenen goed presterende vierkante 
meters dakoppervlak zijn hiervan het bewijs!

Aabobond APP
Een bewezen betrouwbare basis.

De basis 
in bitumen.



Special daglicht

Foto: Shutterstock
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De ontwerpen van Courage Architecten kenmerken zich door glas en 

staal. Lars Courage, architect en directeur van Courage Architecten 

en voorzitter van Stichting Dutch Daylight, geeft daglicht de hoofdrol. 

“Licht is het schilderspalet, dat bepaalt hoe alles eruitziet”, zegt hij.

“ Licht is het schilderspalet,  
dat bepaalt hoe alles eruitziet”

Daglicht dat van buiten naar binnen valt, is telkens anders: 
in de ochtend is het blauw, in de avond neigt het naar 
rood. In de winter is het licht anders dan in de zomer.  
Een dakraam op het noorden laat heel ander licht binnen 
dan een dakraam op het zuiden. Gedempt licht doet iets 
anders met je dan licht dat overvloedig binnenstroomt. 
Licht heeft een enorm effect op een ruimte en daarmee 
op de stemming van de mensen in die ruimte, én het heeft 
effect op hun gezondheid. Daglicht beïnvloedt het bioritme 
en ondersteunt genezing bij ziekte.”

Tekst: Nolanda Klunder  
 
“De stijl van Courage Architecten  
laat zich omschrijven met de  
woorden stoer, eigentijds, authen- 
tiek en daglicht georiënteerd”, 
zegt Lars Courage. “Met authen-
tiek bedoelen we dat we niet 
alleen goed naar de opdracht-
gevers luisteren, maar hun 
wensen ook naar eigen inzicht 
interpreteren. Ons doel is het om 
zo te ontwerpen dat we aan het 
eind van het traject jaloers zijn 
op de klant.” 

LICHT BEPAALT ALLES
De liefde voor daglicht komt voort 
uit zijn jeugd, vertelt Courage.  
“Ik groeide op in een bungalow 
in Zuid-Limburg. In die tijd,  
de jaren ’70, hadden veel huizen 
in de regio dikke muren met kleine ramen. Het contrast 
tussen de donkere huizen van vriendjes en het licht in  
onze bungalow met ramen tot op de vloer maakte indruk. 
Toen ik Bouwkunde studeerde, was voor mij daglicht vanaf 
dag 1 een must.” Na zijn afstuderen werkte Courage bij  
Octatube, een design-en-build-bedrijf dat complexe archi-
tectonische constructies ontwikkelt van vooral glas en staal, 
en Cepezed, een Delfts architectenbureau dat gespecia-
liseerd is in ontwerpen met veel aandacht voor daglicht.  
In 2001 richtte hij met zijn echtgenote Christa in Delft 
Courage Architecten op. Twee jaar later verhuisde Courage 
Architecten naar Apeldoorn.

Courage noemt daglicht ‘allesbepalend’. “Licht is het schil- 
derspalet dat bepaalt hoe alles eruitziet. In een ruimte  
verandert het interieur onder invloed van het licht.  
Daarmee verandert de sfeer. Als het licht altijd hetzelfde is, 
is alles statisch en verandert de mens in een kasplant.  

ZONLICHT, MAANLICHT
Voor de dakenbranche is een belangrijke rol weggelegd, 
benadrukt Courage. “Daken bieden prachtige mogelijk-
heden voor daglichttoetredingen, maar niet iedereen is zich  
bewust van die potentie. Terwijl licht via het dakvlak vier keer 
zo sterk is als licht via de gevel. Dat betekent dat een raam 
van 4 m2 in de gevel dezelfde hoeveelheid licht oplevert 
als een dakraam van 1 m2. Denk aan de mogelijkheid van 
een slaapkamer zonder ramen in de gevels, maar met een 
dakraam. Vanuit je bed zie je dan de sterren. Of denk aan 
werkplekken zonder ramen in de gevels met prachtig licht 
uit het noorden via het dak. Fabrieken maakten vroeger 
standaard gebruik van licht uit het noorden door dakramen. 
Het dak wordt tegenwoordig in dit opzicht te vaak over het 
hoofd gezien. Als het budget onder druk komt te staan, 
denkt men te makkelijk: laat het dakraam dan maar zitten.”

Door ramen in de muur heeft licht maar een beperkt bereik, 
terwijl het via het dak heel diep het gebouw in kan komen, 
licht Courage toe. “Wij hebben de Dutch Daylight Award 
gewonnen in 2012 met een huis met twee verdiepingen, 
waarbij het daglicht door het dak via roosters en vides tot 
op de begane grond kwam. En niet alleen daglicht: bij volle 
maan bleek het huis verlicht te worden door de maan.  
Het licht van de volle maan was een onverwacht cadeautje.”

DUTCH DAYLIGHT
Courage is voorzitter van de Stichting Dutch Daylight,  
een stichting die zich inzet om daglicht de centrale plek 
terug te geven die het in de architectuur en de gebouwde 
omgeving ooit had. “Bij Dutch Daylight willen we, samen 
met onze vaste partners, mensen bewust maken van wat  
er allemaal mogelijk is met daglicht. Er is elke twee jaar  
een prijsvraag om daglicht te vieren, met een prijs in  
twee categorieën: gebouwen met een oppervlak van  

minder dan 1000 m2 en gebouwen met een oppervlak  
van meer dan 1000 m2. We hebben een boekje uitge- 
geven met tools en uitgangspunten voor het ontwerpen  
met daglicht. We werken nu aan een tweede boekje  
waarin we praktijkvoorbeelden laten zien.”
Tijdens de coronapandemie werd de uitreiking van de 
Award een jaar uitgesteld: de Dutch Daylight Award van 
2020 werd in 2021 uitgereikt. “Daglicht is ongrijpbaar.  
Vanaf papier kun je niet zien wat het daglicht doet,  
dus we konden de inzendingen niet beoordelen. Je moet  
ín het gebouw zijn om het licht te ervaren.”

ONGEBRUIKTE POTENTIE
In het najaar van 2022 wordt de prijs weer 
uitgereikt. In de editie daarna, die van 2024, 
komt een nieuw element, vertelt Courage: 
“Vanaf 2024 willen we de Student Edition 
uitreiken, een nieuwe prijs om studenten uit 
te dagen te laten zien hoe zij met daglicht 
omgaan in product of gebouw. Zo willen 
we de nieuwe generatie bewust maken 
van de mogelijkheden van daglicht én 
willen we tonen dat de studenten van nu 
in de toekomst een grote rol kunnen gaan 
spelen in uiteenlopende bedrijven. Daken, 
de vijfde gevel, worden weer belangrijker 
als plek voor ramen. Daar is nog veel onge-
bruikte potentie. De vraag die we ons alle-
maal moeten stellen, is: gaan we door zoals 
we het nu doen of gaan we nadenken over 
wat er nog meer mogelijk is?” ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

INTERVIEW MET LARS COURAGESPECIAL DAGLICHT

“ Daken worden nog vaak over 

het hoofd gezien als plek voor 

daglichttoetreding.”

1e prijs Dutch Daylight Award 2010 cat. < 1.000 m2.  

Architect: Lars Courage | COURAGE architecten. 

Buitenhuis, een villa in het buitengebied van Leiden, 

1e prijs Dutch Daylight Award 2020 cat. < 1.000 m2.

Architect: Sander Mirck | MIRCK architecture.  

Foto: Katja Effting

Stationsrenovatie Metrolijn Oost, 1e prijs Dutch Daylight Award 2020 cat. > 1.000 m2.  

Architect: Maarten van Breemen | GROUP A architects.



Wist u dat via een dakraam in een schuin dak tot twee  
keer zoveel daglicht binnenkomt als daglicht dat naar 
binnen schijnt via een verticaal raam? Een ruimte met een 
dakraam krijgt dubbel zoveel daglicht -dat diep de ruimte 
in schijnt- als een kamer met een ‘gewoon’ raam van  
dezelfde afmeting.

DAGLICHT: CRUCIAAL VOOR WELZIJN EN VITALITEIT
Daglicht biedt een hoop gezondheidsvoordelen. Zo blijkt uit 
onderzoek dat meer blootstelling aan daglicht zorgt voor 
meer energie, productiviteit en verbetering van leerpres-
taties tot wel 15%. Ook draagt voldoende daglicht bij aan 
een gezond slaap-waakritme. 

OPTIMAAL GENIETEN VAN DE RUIMTE
Met een dakraam wordt een ruimte optimaal benut.  
De kamer wordt niet alleen lichter, maar oogt ook groter 
doordat het daglicht van boven naar binnen valt. Als er toch 
behoefte is aan meer oppervlakte dan biedt een dakkapel 

serre uitkomst, deze combineert de daglicht-voordelen van 
dakramen met de ruimtewinst van traditionele dakkapellen.
Waar kunstlicht vooral functioneel is en de hele dag het-
zelfde blijft, verandert daglicht daarentegen de hele dag 
door en belicht het op verschillende tijdstippen andere 
aspecten van de ruimte. En daglicht is veel intenser dan 
kunstlicht. Bovendien geldt dat hoe meer daglicht er in de 
woning schijnt, hoe minder lampen aan moeten staan.  
En dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor  
de portemonnee. 

EEN VLEUGJE BUITENLUCHT 
Dakramen kunnen open worden gezet om de ruimte te 
koelen, vervuilde binnenlucht af te voeren en aangename 
geuren en geluiden van buiten naar binnen te halen.  
Door de dakramen te combineren met sensoren (VELUX 
Active Programma) dragen de dakramen vraag gestuurd 
bij aan een gezond en comfortabel binnenklimaat, nog 
voordat de bewoner in de gaten heeft dat dit nodig is. ■

Meer daglicht in je woning  
met VELUX dakramen

advertorial

“Waarom dakramen in plaats van een ‘traditionele dakkapel’?”  

Een belangrijk argument voor de keuze van een dakkapel is vaak  

de extra ruimte die het de bewoner biedt. Afhankelijk van de situatie 

en de dakhelling kan dit een valide argument zijn. Ook meer  daglicht 

is een belangrijke aanleiding om een woning te verbouwen.  

Met name op dit punt scoort een VELUX-dakraam aanzienlijk  

hoger dan een traditionele dakkapel met verticale kozijnen.

steilDAK is het 
gespecialiseerde vakblad 

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

het hellende dak, zowel op het gebied van regelgeving en  
normering, als de technische en praktische invulling hiervan.

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

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

HET VAKBLAD VOOR 

HELLENDE DAKEN

steilDAK

nr.3- juni 2021 - 6
e jaargang

HET VAKBLAD VOOR 
HELLENDE DAKEN

steilDAKnr.4- septem
ber 2021 - 6

e jaargang

5 jaar steilDAK!
HET VAKBLAD VOOR HELLENDE DAKEN

steilDAKnr.1- februari 2022 - 7
e jaargang



Een woning uitbouwen voor bijvoor-

beeld een extra werkkamer is een  

prima idee in tijden van Corona.  

Maar het mag niet ten koste gaan  

van de daglichttoetreding in andere  

ruimten. Daarom hebben de bewoners 

van een woning in Breda hun aanbouw 

voorzien van meerdere daklichten.  

Om ook in de diepe achterliggende 

kamer meer daglicht te krijgen is  

bovendien een tweetal beloopbare  

daklichten aangebracht in een klein 

terras. Met matte folie wel te verstaan,  

om geen doorkijk van binnen naar  

boven te hebben. 

Project: woning Breda
Meer ruimte, nog meer daglicht

Het resultaat is extra ruimte met nog 
meer daglicht binnen. Vlakkelicht-
koepel uit Cuijk heeft daarvoor twee 
lichtstraten geleverd voor de uitbouw 
met respectievelijk twee tussenstijlen. 
Directeur/eigenaar Max Barenbrug: 
“Onze lichtkoepels zijn Nederlands 
fabricaat dat met vele opties en zeer 
veel maatvoeringen geleverd kan wor-
den. Zo zijn de lichtkoepels in Breda 
voorzien van Renson zonwering met 
Somfy motoraandrijving en afstands-

bediening. Het antracietgrijze doek 
kan daarmee traploos op elke  
positie gefixeerd worden. Zo is het 
comfortniveau in de nieuwe werk-
kamer prima te beheersen.  
De dakramen zijn vlak, strak en een 
mooi alternatief voor de traditione-
le lichtkoepels. Door het balkon te 
voorzien van beloopbare daklichten, 
behoudt het balkon zijn functie maar 
krijgen de bewoners er een extra 
hoeveelheid daglicht bij.” ■

Een bescheiden ingreep met veel effect. (Foto’s: Vlakkelichtkoepels)

Zee van licht in de nieuwe werkkamer.

Buitenzonwering.

Beloopbaar daklicht.

“ Door het balkon te voorzien  

van beloopbare daklichten,  

behoudt het balkon zijn functie”
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Een prefab lichtstraat waarin  

kunstlicht, daglicht, zonwering  

duurzame energie en ventilatie  

in één keer integraal worden  

geregeld. Dat is het product waar  

de Hak4t Groep uit Dedemsvaart  

aan werkt. Een eerste versie is  

aangebracht bij Moderna in  

Hardenberg, waar de veertien  

prefab elementen in slechts  

50 minuten op het dak werden  

geïnstalleerd.

Eerste slimme prefab  
(ver)lichtstraten  
voor Moderna

dichtleggen en op de plek van één of meerdere dakplaten 
een prefab lichtstraat plaatsen. Die schiet of bout je eenvou-
dig vast. De totale hijs- en installatietijd kwamen samen uit  
op slechts circa 50 minuten. Maar de winst voor het bouw-
proces is nog veel groter. Het dak is namelijk gelijk helemaal 
dicht, waardoor er minder regenwater naar binnen komt én 
het gelijk doorvalveilig is. Normaliter moet na het aanbren-
gen van de dakplaten eerst de dakdekker komen en worden 
pas als laatste de lichtstraten aangebracht. Tot die tijd  
moeten de netten er onder blijven hangen. Die netten kosten 
geld, maar belemmeren ook het verdere bouwproces 
binnen. Nu kunnen ze heel snel weg, zodat bijvoorbeeld de 
sprinklerinstallateur gelijk aan het werk kan.”

Prefabricage is daarmee volgens Hakvoort eigenlijk lonend 
voor elke lichtstraat en helpt ook nog eens om het tekort 
aan handjes in de bouw op te lossen. Maar prefabricage is  
niet het enige waar Hakvoort naar streeft bij de verbetering  
van het product lichtstraat. “We willen toe naar een integra-
le lichtoplossing, waarbij we daglicht, kunstlicht, zonwering, 
ventilatie en zelfs energie combineren in één modulair 
product. Daarbij kiezen we voor een goed geïsoleerde 

Marc Hakvoort van de Hak4t Groep uit Dedemsvaart wil de 
lichtstraat naar een hoger niveau tillen en werkt aan een 
‘slimme prefab (ver)lichtstraat’, die meerdere functies ver-
enigt. Dat slimme product wordt modulair geprefabriceerd 
in de fabriek en vervolgens in één handeling op het dak 
gezet. Prefabricage van lichtstraten van deze grootte is niet 
bepaald gebruikelijk, maar levert enorme voordelen op,  
zo heeft Marc Hakvoort ervaren.

SNEL BOUWPROCES
“We hebben veertien prefab slimme lichtstraten van circa  
5 x 2,20 meter geleverd aan Moderna Textielservice in  
Hardenberg. We maken deze prefab elementen op de werk- 
breedte van de dakplaten. Je kunt het dak dus gewoon 

vrijdragende opstand, zodat eronder geen stalen 
draagprofielen nodig zijn voor extra verstijving.  
De opstand maken we uit twee delen, zodat je de  
kunststof lichtstraat zelf aan het eind van zijn levens- 
duur gemakkelijk kunt vervangen, terwijl de basis-
dakopstand op zijn plek blijft. Naar de stand van de techniek 
kun je de oude dan refurbishen of vernieuwen, zodat je 
circulair bezig bent.”

INTELLIGENTE LICHTAANSTURING
De prefab lichtstraten bij Moderna zijn de eerste voorbeelden  
van een dergelijke aanpak. “Alleen hebben we daar het 
kunstlicht nog niet in de lichtstraat geïntegreerd. Op verzoek 
van Moderna hebben we het kunstlicht in een losse carré 
rondom de lichtstraten gemonteerd, zoals we eerder ook 
gedaan hadden. Dit betrof namelijk een uitbreiding en 
Moderna wilde hetzelfde beeld als in de hal uit 2014. Wel is 
het kunstlicht optimaal geïntegreerd met het daglicht. Elke 
armatuur heeft daarvoor zijn eigen intelligente aansturing, 
zodat die altijd maximaal afgestemd is op de hoeveelheid 
daglicht. Dat geeft niet alleen een heel egale lichtbeleving, 
maar bespaart ook nog eens energie ten opzichte van een 
centraal geregeld systeem.”

VENTILATIESYSTEEM
De prefab elementen bij Moderna zijn voorzien van een 
doordacht ventilatiesysteem en hebben een hoge isolatie-
waarde. “Lichtstraten zijn toch thermische gaten in het dak.  
Ze worden dan ook steeds vaker weggelaten in grote indu-
striële gebouwen. Maar je hebt toch daglicht nodig.  
Wij hebben gekeken hoe we een goede isolatiewaarde 
kunnen combineren met ventilatie. De prefab slimme (ver)
lichtstraat bestaat daarvoor uit een dubbele constructie, 
met een onderschaal en een bovenschaal. Die twee zijn met 
elkaar in evenwicht en zijn daardoor met geringe kracht ge-
lijktijdig te openen. De onderste schaal gaat daarbij naar  
onderen, de bovenste naar boven. Het ventilatiedebiet is veel  
groter dan bij een normaal ventilatieluik. In gesloten toe-
stand zorgt de dubbele schaal voor een hoge isolatiewaarde.”

“We kunnen één van de schalen ook iets zwaarder 
maken, afhankelijk van de eisen. Bij Moderna moeten de 
luiken dicht gaan bij brand. Als je de bovenste iets zwaar-
der maakt dan de onderste, gaat die vanzelf dicht bij 
stroomuitval. Als je ze wilt gebruiken voor rookwarmteafvoer, 
maak je juist de onderste schaal zwaarder.”

De prefab slimme (ver)lichtstraat is desgewenst ook nog te 
combineren met zonwering, in de vorm van vaste lamellen 
op de buitenzijde. De stand daarvan wordt vooraf afgestemd 
op de zoninval.

REFLECTERENDE COATING
Voor de integratie van verlichting in de prefab slimme  
(ver)lichtstraat brengt Hakvoort kunstlicht aan onder delen 
van de onderste schaal. Deze armaturen zijn uiteraard voor-
zien van daglichtsensoren, zodat de hoeveelheid licht op 
de werkvloer altijd gelijk blijft. Daarbij maakt Hakvoort in de 
lichtstraat op deze plek gebruik van transparante kunststof 
elementen met een reflecterende coating. “Die reflecterende  
coating is bedoeld als zonwering. Maar wij draaien de 
plaat om en gebruiken die voor het reflecteren van het 
kunstlicht dat we er onder hangen. Daardoor krijg je niet 
alleen direct licht, maar ook indirect licht. Dat is belangrijk 
voor de lichtbeleving.”

Liefst wil Hakvoort dan ook nog het thema energie uitwerken 
in de lichtstraten. “We kunnen transparante PV-panelen 
aanbrengen op de ventilerende bovenschaal, maar we 
werken ook aan PV op de zonweringslamellen.”
Daarmee kan de ‘prefab (ver)lichtstraat’ dus zo slim  
worden als de klant dat wil, maar kan deze ook worden 
gereduceerd tot een bijna standaard lichtstraat met vooral 
de voordelen van prefab in het bouwproces. “We bieden 
de slimme (ver)lichtstraat aan zowel als modulair product 
als maatwerk.” ■

SPECIAL DAGLICHT PRODUCT

Luchtopname van het Moderna-complex, met onder de nieuwbouw.

De prefab elementen bij Moderna zijn voorzien van 

een doordacht ventilatiesysteem en hebben een hoge 

isolatiewaarde.

Veertien prefab elementen in slechts 50 minuten op het dak geïn-

stalleerd.



Meer info: www.skylux.eu  I  Tel. +32 (0)56 200 000  I  info@skylux.be 

Skylux iWindow2
Het favoriete platdakraam
Meer dan 75 standaardafmetingen

opengaand systeembuitenzonwering

Wil je een maximale lichtinval en maximale thermische en geluidsisolatie, maar hou je ook van een strak design? Kies 
dan voor onze platdakramen met dubbelwandig of driedubbel glas. Ze zien er niet alleen geweldig uit, maar scoren op 
alle vlakken ongelooflijk goed.

adv roofs NL iWindow 2022_2/1pag_publi.indd   1adv roofs NL iWindow 2022_2/1pag_publi.indd   1 13/04/2022   10:1313/04/2022   10:13
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Kunststoffenindustrie Van Boven BV in Gorinchem, producent en  

leverancier van daglichtproducten, staat sinds de oprichting in 1951 

bekend als pionier. Ook na zeventig jaar innoveert het bedrijf onvermin- 

derd door: een nieuwe transparante polyesterhars en een nieuw RWA- 

systeem voor lichtstraten zijn daar de meest recente uitkomsten van.

“ Bij Van Boven ontwikkelen  
we altijd door”

 industriële panden en overkappingen voor bijvoorbeeld 
winkelcentra”, vertelt Jurgen van Os, Commercieel Directeur 
bij Van Boven BV.

TRANSPARANTE POLYESTERHARS
De meest recente innovatie van het bedrijf is een transpa-
rante polyesterhars voor golfplaten, die voldoet aan brand-
klasse B Roof (t1). Van Os: “We zijn al enkele jaren bezig om 
die te ontwikkelen met harsproducenten.  

Tekst: Nolanda Klunder
Beeld: Van Boven BV

Van Boven BV produceert en levert hoofdzakelijk kunststof 
daglichtproducten in de breedste zin van het woord: licht-
koepels, lichtplaten en vlakglasramen. “Polyester golfplaten 
en lichtdoorlatende damwandprofielen produceren we in  
eigen huis. De afdeling Van Boven Projectbouw produceert  
daarnaast lichtstraten en daglichtconstructies voor 

Polyesterharsen van brandklasse B Roof (t1) bestaan al 
langer, bijvoorbeeld voor gevelpanelen, maar die waren tot 
nu niet lichtdoorlatend. Met deze nieuwe hars kunnen we 
transparante polyester golfplaten en damwandprofielen 
maken die voldoen aan B Roof (t1).  

Tijdens het ontwikkelproces stuurden de harsproducenten 
ons proefvaten, waarmee wij gingen testen. De eerste test: 
lukt het om hier transparante golfplaten mee te maken?  
Als dat lukte, gingen die naar een testbureau om te  
onderzoeken of de golfplaten vliegvuurbestendig waren. 
Negen van de tien keer lukte het niet om een golfplaat te 
maken die aan de eisen van B Roof (t1) voldeed: ze vlogen 
te snel in brand of rookten teveel. Maar nu hebben we een 
harssoort die wel voldoet! De nieuwe golfplaten zijn inmid-
dels in productie.”

NIEUW RWA-SYSTEEM
Een jaar geleden vertelde Van Os in Roofs (mei 2021) dat 
Van Boven bezig was met het ontwikkelen van een nieuw 
RWA-systeem voor lichtstraten. Hoe staat het er nu voor? 

“We zijn in de laatste fase aangekomen, waarin we het 
nieuwe systeem testen. Op afzienbare termijn introduceren 
we dus naast ons bestaande RWA-systeem een tweede 
systeem, waarbij het opengaande deel groter is en we 
in plaats van een tweezijdig scharnierend RWA-luik een 
schaarsysteem hebben. Doordat het luik groter is, heb je 
minder openingen nodig. Dat betekent minder aansluitingen  
en minder bekabeling. Dat is goedkoper voor aannemer  
en pandeigenaar.”

RENOVATIE
Van Boven maakt standaardproducten en producten op 
maat. “We kijken samen met de opdrachtgevers wat moge-
lijk is. Kunststof, aluminium, wij weten wat kan. Wij denken 
van A tot Z mee, dat is onze kracht.” Een mooi project  
waar Van Boven nu bij betrokken is, vertelt van Os, is bij 
Van Leeuwen Buizen in Zwijndrecht. “Daar gaan we op dit 
moment alle enkelwandige lichtstraten vervangen door 
meerwandige lichtstraten.”

DUURZAAMHEID
Een kant van Van Boven die minder belicht is, is het duur-
zaamheidsbeleid. “We vinden het niet nodig om onszelf 
daarvoor op de borst te kloppen, maar nu je erover begint: 
wij gaan vrij ver in duurzaam ondernemen. We streven 
ernaar om materiaal zo vaak mogelijk te gebruiken. 
Verpakkingsmateriaal wordt bijvoorbeeld hergebruikt en 
onze restanten polycarbonaat gaan naar een partij die ze 
verwerkt tot andere producten. We hebben bijna duizend 
zonnepanelen op ons dak. In een goede zomer als 2020 
kunnen we daarmee al onze benodigde energie opwekken. 
We hebben een jong wagenpark: onze vrachtwagens zijn 
Euro-6, dat zijn de meest zuinige en schone vrachtauto’s  
die er zijn. En natuurlijk hebben we lichtstraten op onze 
gebouwen, waardoor we minder verlichting nodig hebben.”

Naarmate duurzaamheid een groter thema wordt, zullen 
daglichttoetredingen belangrijker worden, voorspelt Van Os.  
“Met daglicht via dakramen bespaar je energie. De daglicht-
producten zijn volop in ontwikkeling. De eisen aan isolatie-
waarden worden steeds strenger. Die verschuiving zien  
we al: vroeger plaatsten we enkel- en dubbelwandige licht-
koepels, nu drie- of vierwandige. Om energie te besparen 
worden panden steeds beter geïsoleerd en de daglicht-
producten ontwikkelen daarin uiteraard mee. Bij Van Boven 
ontwikkelen we altijd door.” ■

SPECIAL DAGLICHT

Voor de overkapping van Station Blaak in Rotterdam leverde en monteerde Van Boven Projectbouw de lichtplaten. 

Standaard ventilatieluik. Een nieuw RWA-systeem voor lichtstraten 

bevindt zich in de laatste (test)fase. 

Golfplaten van transparante polyesterhars.

“ Naarmate duurzaamheid  

een groter thema wordt,  

zullen daglichttoetredingen  

belangrijker worden”



EEN STIJLVOL KARAKTER EN LAGERE ENERGIEKOSTEN.

NIETS IS FIJNER DAN 
NATUURLIJK LICHT

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

info@dakned.nl
www.dakned.nl

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

Niets is zo prettig als natuurlij k daglicht. Bij  Dakned hebben we daglichtoplossingen die voor iedere klus 
toepasbaar zij n. Met onze producten worden ruimtes op een eenvoudige manier multifunctioneel inzetbaar. 
Er ontstaat optimale lichtopbrengst en visueel comfort in elke gewenste ruimte. Milieubelastend 
kunstlicht hoeft niet meer de enige uitkomst te zij n, wanneer je gebruik maakt van onze producten.
Benieuwd naar ons volledige assortiment? Bekij k de website of neem contact met ons op.  

Dakned • Rotterdam
Kiotoweg 407
3047 BG Rotterdam
010 2687014

Op zoek naar een daglichtoplossing met goede isolatiewaarden? Dan biedt het FAKRO platdakraam 
uitkomst. Naast een strak design heeft het uitstekende thermo-isolerende waarden (min. Uw= 0,64 W/m2K). 
Hierdoor is het zeer geschikt voor lage-energiewoningen en passiefhuizen.

Een FARO platdakraam is voorzien van zeer goed isolerend glas: 3-voudig (DU6) of 4-voudig (DU8). 
Door de geïsoleerde PVC-opstand is er geen onnodig warmteverlies, kou en tocht rondom het 
dakraam. Kortom energiezuinig en comfortabel. 

www.fakro.nl/platdak

... verduurzaamt het huis
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Open en dicht zonder bekabeling en 

geen omkijken naar het energieverbruik. 

Al even voordat de energieprijzen  

omhoog schoten, introduceerde FAKRO, 

producent van dakramen, lichtstraten 

en koepels, zonwering en zoldertrappen, 

een autonoom dakraam voor platte 

daken. Zonnecellen voeden een batterij 

die het open- en sluitmechanisme van 

stroom voorziet. Met een schakelaar of 

afstandsbediening kunt u het platdak-

raam op afstand openen of sluiten.

De eigen kracht van 
het (plat)dakraam

Tekst: Ronald van Bochove
Beeld: Jurriaan Huting

‘Het FAKRO platdakraam op zonne-energie (DEF Solar)  
is het eerste autonome platdakraam op zonne- energie.’  
Met deze aanprijzing presenteerde FAKRO haar noviteit op 
de vakbeurs DAKEN & ZAKEN van november vorig jaar.  
“Het is nog te vroeg om te zeggen hoe het zich ontwikkelt, 
maar we constateerden dat er behoefte is aan duurzame, 
energiebesparende oplossingen”, zegt Linda de Kiefte,  
Manager marketing en communicatie bij het bedrijf  
uit Groesbeek. 

Aan de buitenzijde van dit platdakraam zit een pv-paneel. 
Dit is geïntegreerd in het raamprofiel en vangt voldoende  
zonne-energie op voor de elektrische bediening op  
afstand. “Het systeem is krachtig genoeg voor al onze  
platdakramen in de DEF serie. Dus ook het dakraam van 
120 bij 220 cm. Het platdakraam is gemakkelijk te bedienen 
met onze afstandsbediening of wandschakelaars.  
De geïntegreerde regensensor zorgt ervoor dat het raam 
automatisch sluit als het regent.”

VLAKKE GLASPLAAT
FAKRO ziet in het platdakraam het perfecte alternatief voor 
de bekende lichtkoepel. Opvallend aan het ontwerp van 
de DEF Solar is de vlakke glasplaat. Deze is opgenomen in 

een opstand en raamvleugel van meercellig PVC-profiel, 
dat aan de binnenzijde wit is afgewerkt. Het PVC-profiel 
absorbeert geen vocht, is duurzaam en bestand tegen 
corrosie en daarmee is het raam geschikt voor toepassing 
in vochtige ruimten als badkamers en keukens. Of boven 
zwembaden of in wasserettes. De combinatie met binnen- 
en buitenzonwering is mogelijk.

SMARTHOME
“Het platdakraam heeft uitstekende thermo-isolerende 
waarden. Hierdoor is het platdakraam zeer geschikt voor 
lage-energiewoningen en passiefhuizen”, zegt De Kiefte.  
“En vooral aan te raden voor moeilijk bereikbare dakramen 
of huizen waar het smarthome principe geldt. Want naast 
de afstandsbediening en wandschakelaar is het raam  
ook met een smartphone of tablet aan te sturen door 
toepassing van een gateway. Deze gateway zorgt voor een 
veilige connectie tussen de apparaten met het beveiligde 
Z-Wave protocol.” ■

TECHNISCHE SPECIFICATIES 
•  DEF SOLAR DU6
•  U-WAARDE RAAM: 0,70 W/M²K
•  U-WAARDE GLAS: 0,5 W/M²K
•  GLASPAKKET MET ARGON GASVULLING EN GEHARDE  

BUITENRUIT EN GELAMINEERDE BINNENRUIT. 
•  GELUIDSWEREND GELAAGD GLAS 6-18-4-18-44.2: 34 DB(A)

PRODUCTSPECIAL DAGLICHT

DEF Solar

Aan de buitenzijde zit een pv-paneel.

Aan te sturen met afstandsbediening, smartphone of tablet.

Zeer geschikt voor lage-energiewoningen en passiefhuizen.

“ Aan de buitenzijde van dit  
platdakraam zit een pv-paneel 
dat voldoende zonne-energie  
opvangt voor de elektrische  
bediening op afstand”
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SPECIAL DAGLICHT

Daglicht is gezond. Een woning met veel licht(inval) is over het  

algemeen dan ook geliefd. Het daglicht valt veelal naar binnen via 

de raampartijen in de gevels, maar dat kan natuurlijk ook via een 

lichtkoepel, een platdakvenster, dakramen en/of een lichttunnel in 

het dak. Wanneer mensen hun huis gaan verbouwen, zijn deze opties 

niet altijd on top of mind, dat terwijl er met deze opties soms makkelijk 

meer daglicht aan een woning kan worden toegevoegd zonder dat 

daar een uitgebreide verbouwing met vergunning voor nodig is.

Licht van boven – wanneer is 
een dakraam of lichttunnel 
vergunningvrij?

WANNEER HEB IK GEEN VERGUNNING NODIG?
Voor de meeste verbouwingen is een vergunning nodig. 
Artikel 2 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht bevat 
echter een lijst van activiteiten waarvoor geen vergunning 
nodig is. Bijvoorbeeld voor een dakraam, daklicht, lichtstraat 
of soortgelijke daglichtvoorziening in een dak, mits aan 
bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Als aan deze voor-
waarden wordt voldaan, scheelt dat een hoop papierwerk 
met bijbehorende kosten (leges) voor de woningeigenaar. 

VOORWAARDEN VOOR VERGUNNINGSVRIJ BOU-
WEN DAKRAAM
Het wel of niet nodig hebben van een vergunning heeft 
vooral te maken met de specifieke plaats van de lichtkoepel 
of dakraam op het dak. Het plaatsen van een dakraam 
op een monument is niet vergunningvrij, tenzij het dak van 
het monument is aangewezen als een onderdeel dat geen 
monumentale waarde heeft. Als het dakraam zich in het 
achterdakvlak, op een plat dak of op een niet naar open-
baar toegankelijk gebied gekeerd dakvlak bevindt, heb je 
geen vergunning nodig als:
•  de daglichtvoorziening minder dan 60 centimeter uit-

steekt ten opzichte van het dakvlak of het platte dak; 
•  de zijkanten, onder- en bovenzijde van de daglichtvoor-

ziening zich op meer dan 0,5 m van de randen van het 
dakvlak of het platte dak bevinden.

Wil je het dakraam plaatsen op het voordakvlak of 
op een naar openbaar gebied gekeerd dakvlak 
dan gelden er iets andere regels. De constructie  
mag dan niet buiten het dakvlak uitsteken. 
Daarop bestaat nog een kleine uitzondering.  
De constructie mag alsnog 60 centimeter uitste-
ken als het pand ligt in een gebied waar geen 
welstandseisen gelden.

Wanneer het bouwplan aan deze voorwaarden 
voldoet, is er geen vergunning nodig. Toch zijn er 

nog wel andere regels waar je je aan moet houden, 
ook al is die vergunning niet nodig. 

VERGUNNINGVRIJ IS NIET HETZELFDE ALS REGELVRIJ
Ook zonder vergunning is het wel noodzakelijk om te vol- 
doen aan het Bouwbesluit. Hierin staan alle minimumeisen  
beschreven waar de daglichtvoorziening aan moet voldoen. 
Voor verbouw geldt in het algemeen dat moet worden 
voldaan aan het rechtens verkregen niveau. Dit betekent 
dat bij een verbouwing moet worden uitgegaan van het 
actuele kwaliteitsniveau van het bouwwerk. In artikel 2.85 
van het Bouwbesluit 2012 is bepaald dat bij een verbou-
wing een bouwwerk geen lagere kwaliteit mag krijgen en 
dat er minimaal een weerstand tegen branddoorslag en 
brandoverslag van 30 minuten moet worden gerealiseerd. 
Die laatste eis geldt los van het rechtens verkregen niveau. 
Afhankelijk van de gekozen materialen kan het dus zo zijn 
dat de daglichtvoorziening verder van de erfgrens gebouwd 
moet worden of dat er voor materiaal moet worden gekozen 
waarmee de brandveiligheidsrisico’s worden verkleind. 

Daarnaast moet er ook altijd rekening worden gehouden  
met het burenrecht. Zo kan een dakraam leiden tot onrecht-
matige hinder als dit dakraam ervoor zorgt dat een buur-
man minder privacy heeft. Van onrechtmatige hinder kan 
volgens artikel 5:50 BW sprake zijn als er binnen twee meter 
van erfgrens ramen zijn waardoor je uitzicht hebt op het erf 
van de buren. Dit probleem kan worden ondervangen door 
de dakramen ondoorzichtig en niet openend te maken.  
Als de buren toestemming geven voor het raam of door het 
raam uitzicht is op de openbare weg of openbaar water 
zal er niet snel sprake zijn van onrechtmatige hinder. 

Twijfelt u over de vraag of uw bouwplan wel echt  
vergunningvrij is? Neem dan contact op met één  
van onze specialisten bij Poelmann van den Broek. ■

JURIDISCHE ZAKEN

Mink Oude Breuil,  
advocaat Bestuursrecht/Omgevingsrecht  
bij Poelmann van den Broek advocaten
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de ononderbroken ruit zonder tussen-
stijlen. Het glas is onder een lichte 
hellingshoek geplaatst waardoor water 

en vuil er eenvoudig van af lopen. De 
binnenzijde van de opstand is voorzien 
van onbehandeld Promatect plaat.

Lees meer op:
https://www.vlakkelichtkoepel.nl/
producten/brandwerend-daklicht/

Heruvent B.V.
Hoogveld 14
5431NW Cuijk
Postbus 404
5430 AK Cuijk

T +31(0)485 310 983
info@vlakkelichtkoepel.nl
www.vlakkelichtkoepel.nl
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Brandwerende daklichten
met HR++ isolatieglas

60 min REI daklicht in haar leveringsprogramma. 

De 60 minuten RE brandwerende vlakkelichtkoepel is leverbaar tot een maximum afmeting van:  
230cm x 90cm of 120cm x 120cm (dagmaten). Daarbinnen zijn alle afmetingen (op 5cm interval) te bestellen.
Het daklicht wordt compleet met opstand in één geheel geleverd. Het glas zit dus al verwerkt in de opstand.
In sommige gevallen is het ook noodzakelijk om aan een stralingseis te voldoen. Hiervoor heeft Heruvent een 

www.vlakkelichtkoepel.nl/producten/brandwerend-daklicht

Het daklicht is getest door 
het brand-laboratorium 
van Peutz.

In sommige situaties wordt er door 
het lokale bevoegd gezag geëist dat er 
geen doorslag via de lichtstraat naar 
een ander brandcompartiment mag 
plaatsvinden. Voor deze situaties 
is een speciale 60 minuten brand-
werende uitvoering ontwikkeld en 
onafhankelijk getest bij een gecerti-
ficeerd brandlaboratorium (Peutz).

Kenmerken Brandwerend 
Daklicht
•  Geclassificeerd volgens  

Europese norm EN 1365-2:2015 
•  Getest door Peutz (attest  

aanwezig)
•  Verkrijgbaar in RE en REI
•  Leverbaar in vele maatvoeringen 
•  Stijlvolle uitstraling
•  Inbraakwerend, RC2
•  Prefab levering (inclusief opstand)

Het Brandwerend Daklicht 
is verkrijgbaar in twee 
verschillende classificaties: 
RE : integriteit en vlamdoorslag
REI :  integriteit, vlamdoorslag en 

thermische isolatie
Beide varianten zijn 60 minuten 

brandwerend. Soms wordt 30 minu-
ten gevraagd; uiteraard wordt daar dus 
automatisch ook al aan voldaan. De 
RE classificatie is een stuk lichter en 
prijsgunstiger dan de REI classificatie. 
De REI houdt niet alleen de brand in het 
brandcompartiment, maar ook de stra-
lingswarmte aan de buitenkant beperkt. 
Zodoende wordt de REI o.m. ingezet 
wanneer er een vluchtroute is langs de 
buitenzijde van het daklicht. U kunt bij 
het bevoegd gezag, meestal de gemeente, 
navragen welke uitvoering is vereist. 

Stijlvolle uitstraling
Hoewel bij Brandwerende Daklichten 
de functionaliteit voorop staat hebben 
ze ook nog een stijlvolle uitstraling. 
Kenmerkend zijn de lage opbouw en 

Vlakkelichtkoepel heeft een unieke range brandwerende daklichten

vlakkelichtkoepel - heruvent bv
com red + adv in proef

bg 7 + ba 14
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•  Leverbaar in vele maatvoeringen 
•  Stijlvolle uitstraling
•  Inbraakwerend, RC2
•  Prefab levering (inclusief opstand)

Het Brandwerend Daklicht 
is verkrijgbaar in twee 
verschillende classificaties: 
RE : integriteit en vlamdoorslag
REI :  integriteit, vlamdoorslag en 

thermische isolatie
Beide varianten zijn 60 minuten 

brandwerend. Soms wordt 30 minu-
ten gevraagd; uiteraard wordt daar dus 
automatisch ook al aan voldaan. De 
RE classificatie is een stuk lichter en 
prijsgunstiger dan de REI classificatie. 
De REI houdt niet alleen de brand in het 
brandcompartiment, maar ook de stra-
lingswarmte aan de buitenkant beperkt. 
Zodoende wordt de REI o.m. ingezet 
wanneer er een vluchtroute is langs de 
buitenzijde van het daklicht. U kunt bij 
het bevoegd gezag, meestal de gemeente, 
navragen welke uitvoering is vereist. 

Stijlvolle uitstraling
Hoewel bij Brandwerende Daklichten 
de functionaliteit voorop staat hebben 
ze ook nog een stijlvolle uitstraling. 
Kenmerkend zijn de lage opbouw en 

Vlakkelichtkoepel heeft een unieke range brandwerende daklichten
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Kenmerken Brandwerend Daklicht 
• Geclassificeerd volgens Europese norm EN 1365-2:2015 
• Getest door Peutz (attest aanwezig) 
• Verkrijgbaar in RE en REI 
• Leverbaar in vele maatvoeringen 
• Stijlvolle uitstraling 
• Inbraakwerend, RC2 
• Prefab levering (inclusief opstand)
 
Het Brandwerend Daklicht is verkrijgbaar  
in twee verschillende classificaties: 
• RE: integriteit en vlamdoorslag 
• REI: integriteit, vlamdoorslag en thermische isolatie 
 
Beide varianten zijn 60 minuten brandwerend.  
Soms wordt 30 minuten gevraagd; uiteraard wordt  
daar dus automatisch ook al aan voldaan.
 
De RE classificatie is een stuk lichter en prijsgunstiger  
dan de REI classificatie. 
 
De REI houdt niet alleen de brand in het brandcompartiment, maar ook 
de stralingswarmte aan de buitenkant beperkt. Zodoende wordt de REI 

Vlakkelichtkoepel heeft een unieke 
range Brandwerende Daklichten
In sommige situaties wordt er door het lokale bevoegd gezag geëist dat er geen doorslag via de lichtstraat naar  
een ander brandcompartiment mag plaatsvinden. Voor deze situaties is een speciale 60 minuten brandwerende  
uitvoering ontwikkeld en onafhankelijk getest bij een gecertificeerd brandlaboratorium (Peutz).

o.m. ingezet wanneer er een vluchtroute 
is langs de buitenzijde van het daklicht. 
U kunt bij het bevoegd gezag, meestal de 
gemeente, navragen welke uitvoering is 
vereist. 
 
Stijlvolle uitstraling 
Hoewel bij Brandwerende Daklichten 
de functionaliteit voorop staat hebben 
ze ook nog een stijlvolle uitstraling. 
Kenmerkend zijn de lage opbouw en de 
ononderbroken ruit zonder tussenstijlen. 
Het glas is onder een lichte hellingshoek 
geplaatst waardoor water en vuil er 
eenvoudig van af lopen.
 
De binnenzijde van de opstand is voor-
zien van onbehandeld Promatect plaat.
 
Lees meer op: www.vlakkelichtkoepel.nl/
producten/brandwerend-daklicht/
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Brandwerende daklichten
met HR++ isolatieglas

60 min REI daklicht in haar leveringsprogramma. 

De 60 minuten RE brandwerende vlakkelichtkoepel is leverbaar tot een maximum afmeting van:  
230cm x 90cm of 120cm x 120cm (dagmaten). Daarbinnen zijn alle afmetingen (op 5cm interval) te bestellen.
Het daklicht wordt compleet met opstand in één geheel geleverd. Het glas zit dus al verwerkt in de opstand.
In sommige gevallen is het ook noodzakelijk om aan een stralingseis te voldoen. Hiervoor heeft Heruvent een 

www.vlakkelichtkoepel.nl/producten/brandwerend-daklicht

Het daklicht is getest door 
het brand-laboratorium 
van Peutz.

In sommige situaties wordt er door 
het lokale bevoegd gezag geëist dat er 
geen doorslag via de lichtstraat naar 
een ander brandcompartiment mag 
plaatsvinden. Voor deze situaties 
is een speciale 60 minuten brand-
werende uitvoering ontwikkeld en 
onafhankelijk getest bij een gecerti-
ficeerd brandlaboratorium (Peutz).

Kenmerken Brandwerend 
Daklicht
•  Geclassificeerd volgens  

Europese norm EN 1365-2:2015 
•  Getest door Peutz (attest  

aanwezig)
•  Verkrijgbaar in RE en REI
•  Leverbaar in vele maatvoeringen 
•  Stijlvolle uitstraling
•  Inbraakwerend, RC2
•  Prefab levering (inclusief opstand)

Het Brandwerend Daklicht 
is verkrijgbaar in twee 
verschillende classificaties: 
RE : integriteit en vlamdoorslag
REI :  integriteit, vlamdoorslag en 

thermische isolatie
Beide varianten zijn 60 minuten 

brandwerend. Soms wordt 30 minu-
ten gevraagd; uiteraard wordt daar dus 
automatisch ook al aan voldaan. De 
RE classificatie is een stuk lichter en 
prijsgunstiger dan de REI classificatie. 
De REI houdt niet alleen de brand in het 
brandcompartiment, maar ook de stra-
lingswarmte aan de buitenkant beperkt. 
Zodoende wordt de REI o.m. ingezet 
wanneer er een vluchtroute is langs de 
buitenzijde van het daklicht. U kunt bij 
het bevoegd gezag, meestal de gemeente, 
navragen welke uitvoering is vereist. 

Stijlvolle uitstraling
Hoewel bij Brandwerende Daklichten 
de functionaliteit voorop staat hebben 
ze ook nog een stijlvolle uitstraling. 
Kenmerkend zijn de lage opbouw en 

Vlakkelichtkoepel heeft een unieke range brandwerende daklichten
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Brandwerende daklichten
met HR++ isolatieglas

60 min REI daklicht in haar leveringsprogramma. 

De 60 minuten RE brandwerende vlakkelichtkoepel is leverbaar tot een maximum afmeting van:  
230cm x 90cm of 120cm x 120cm (dagmaten). Daarbinnen zijn alle afmetingen (op 5cm interval) te bestellen.
Het daklicht wordt compleet met opstand in één geheel geleverd. Het glas zit dus al verwerkt in de opstand.
In sommige gevallen is het ook noodzakelijk om aan een stralingseis te voldoen. Hiervoor heeft Heruvent een 
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Het daklicht is getest door 
het brand-laboratorium 
van Peutz.

In sommige situaties wordt er door 
het lokale bevoegd gezag geëist dat er 
geen doorslag via de lichtstraat naar 
een ander brandcompartiment mag 
plaatsvinden. Voor deze situaties 
is een speciale 60 minuten brand-
werende uitvoering ontwikkeld en 
onafhankelijk getest bij een gecerti-
ficeerd brandlaboratorium (Peutz).

Kenmerken Brandwerend 
Daklicht
•  Geclassificeerd volgens  

Europese norm EN 1365-2:2015 
•  Getest door Peutz (attest  

aanwezig)
•  Verkrijgbaar in RE en REI
•  Leverbaar in vele maatvoeringen 
•  Stijlvolle uitstraling
•  Inbraakwerend, RC2
•  Prefab levering (inclusief opstand)

Het Brandwerend Daklicht 
is verkrijgbaar in twee 
verschillende classificaties: 
RE : integriteit en vlamdoorslag
REI :  integriteit, vlamdoorslag en 

thermische isolatie
Beide varianten zijn 60 minuten 

brandwerend. Soms wordt 30 minu-
ten gevraagd; uiteraard wordt daar dus 
automatisch ook al aan voldaan. De 
RE classificatie is een stuk lichter en 
prijsgunstiger dan de REI classificatie. 
De REI houdt niet alleen de brand in het 
brandcompartiment, maar ook de stra-
lingswarmte aan de buitenkant beperkt. 
Zodoende wordt de REI o.m. ingezet 
wanneer er een vluchtroute is langs de 
buitenzijde van het daklicht. U kunt bij 
het bevoegd gezag, meestal de gemeente, 
navragen welke uitvoering is vereist. 

Stijlvolle uitstraling
Hoewel bij Brandwerende Daklichten 
de functionaliteit voorop staat hebben 
ze ook nog een stijlvolle uitstraling. 
Kenmerkend zijn de lage opbouw en 
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Brandwerende daklichten
met HR++ isolatieglas

60 min REI daklicht in haar leveringsprogramma. 

De 60 minuten RE brandwerende vlakkelichtkoepel is leverbaar tot een maximum afmeting van:  
230cm x 90cm of 120cm x 120cm (dagmaten). Daarbinnen zijn alle afmetingen (op 5cm interval) te bestellen.
Het daklicht wordt compleet met opstand in één geheel geleverd. Het glas zit dus al verwerkt in de opstand.
In sommige gevallen is het ook noodzakelijk om aan een stralingseis te voldoen. Hiervoor heeft Heruvent een 
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Het daklicht is getest door 
het brand-laboratorium 
van Peutz.

In sommige situaties wordt er door 
het lokale bevoegd gezag geëist dat er 
geen doorslag via de lichtstraat naar 
een ander brandcompartiment mag 
plaatsvinden. Voor deze situaties 
is een speciale 60 minuten brand-
werende uitvoering ontwikkeld en 
onafhankelijk getest bij een gecerti-
ficeerd brandlaboratorium (Peutz).

Kenmerken Brandwerend 
Daklicht
•  Geclassificeerd volgens  

Europese norm EN 1365-2:2015 
•  Getest door Peutz (attest  

aanwezig)
•  Verkrijgbaar in RE en REI
•  Leverbaar in vele maatvoeringen 
•  Stijlvolle uitstraling
•  Inbraakwerend, RC2
•  Prefab levering (inclusief opstand)

Het Brandwerend Daklicht 
is verkrijgbaar in twee 
verschillende classificaties: 
RE : integriteit en vlamdoorslag
REI :  integriteit, vlamdoorslag en 

thermische isolatie
Beide varianten zijn 60 minuten 

brandwerend. Soms wordt 30 minu-
ten gevraagd; uiteraard wordt daar dus 
automatisch ook al aan voldaan. De 
RE classificatie is een stuk lichter en 
prijsgunstiger dan de REI classificatie. 
De REI houdt niet alleen de brand in het 
brandcompartiment, maar ook de stra-
lingswarmte aan de buitenkant beperkt. 
Zodoende wordt de REI o.m. ingezet 
wanneer er een vluchtroute is langs de 
buitenzijde van het daklicht. U kunt bij 
het bevoegd gezag, meestal de gemeente, 
navragen welke uitvoering is vereist. 

Stijlvolle uitstraling
Hoewel bij Brandwerende Daklichten 
de functionaliteit voorop staat hebben 
ze ook nog een stijlvolle uitstraling. 
Kenmerkend zijn de lage opbouw en 
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Brandwerende Daklichten 
met HR++ Isolatieglas



NIEUWSLIJN SPECIAL DAGLICHT

FAKRO SLUIT ZICH AAN BIJ PLATFORM 2050
De planmatige verduurzaming van de Nederlandse woning-
voorraad krijgt dankzij Platform 2050 steeds meer gestalte.  
Zo tekenden recent Theo en Bart Peters, directie van FAKRO  
Nederland bv, en Bart Wansink, oprichter van Platform 2050,  
de overeenkomst waarmee FAKRO Nederland leverancier wordt 
van Platform 2050. Door deze samenwerking kan Platform 2050 
nu ook daglichtoplossingen voor het dak aanbieden aan  
vastgoedbeleggers en woningbouwcoöperaties.

FREESMACHINE  
VOOR VLAKKELICHTKOEPEL
Na vorig jaar een eerste vijf-assige CNC machine 
(voor profielbewerkingen) in bedrijf te hebben 
genomen, heeft Vlakkelichtkoepel een tweede 
computergestuurde freesmachine aangeschaft: 
de Biesse Rover A FT Plast. Deze eveneens vijf- 
assige machine is een zogenoemde vlakbed-
frees, waarmee panelen en plaatmateriaal met  
uiterste nauwkeurigheid kunnen worden gezaagd 
en gefreesd. Vanwege slimme nestingsoftware 
zal dit ook in een efficiënter materiaalgebruik 
resulteren, oftewel: minder afval en reststukken. 
Hiermee verwacht het bedrijf de almaar stijgen-
de grondstofkosten deels te kunnen compen-
seren, wat weer goed nieuws is voor de klanten. 
Zij zullen ook merken dat er met deze machine 
nieuwe mogelijkheden worden geopend die 
ongetwijfeld tot productontwikkeling en product-
innovaties zullen gaan leiden. De Biesse Rover A 
FT Plast wordt naar verwachting eind september 
geleverd.

DAGLICHT- EN BINNENKLIMAATREGELING VOOR MODULAIRE DAKLICHTEN
De modulaire daklichten van VELUX zijn ontworpen om het binnenklimaat te 
optimaliseren en bieden opties om daglicht en warmte te reguleren voor een 
optimaal binnenklimaat. De interne zonwering RMR is speciaal ontwikkeld voor 
plaatsing op VELUX modulaire daklichten. De zonwering biedt bescherming tegen 
zonnewarmte en schittering en helpt met het reguleren van de hoeveelheid licht 

in het gebouw. De zonwering is verkrijgbaar in 
lengtes van 725 t/m 3.000 mm en breedtes van 
600 t/m 1.000 mm. Er kan worden gekozen voor 
een rolgordijn dat verticaal of horizontaal be-
weegt. De zonweringen zijn verkrijgbaar voor de Monolight en Linearlight, zowel de vaste, 
ventilerende als de inbraakwerende modules. Om een snelle en veilige montage van  
de VELUX modulaire daklichten te garanderen is het mogelijk om zonweringen te bestel-
len met verborgen bedrading die in de fabriek gemonteerd worden. Deze optie is niet 
beschikbaar voor inbraakwerende modules. Het gordijn bestaat uit vier loopwieltjes,  
één in elke hoek van de opstand, en twee stalen draden langs het zijframe van het rolgor-
dijn. De twee draden trekken een lichtgewicht polyester materiaal dat in drie standaard-
kleuren beschikbaar is.

BEKENDMAKING  
THE DAYLIGHT AWARD
Op 16 mei, de Internationale  
Dag van het Licht van 
UNESCO, worden in een live-

stream vanuit  Kopenhagen de winnaars van de The Daylight Award 
bekend gemaakt. The Daylight Award is een internationale prijsvraag 
gericht op daglicht onderzoek en architectuur en dient als stimulans  
om meer inzicht te verkrijgen in de kwaliteiten van daglicht.  
De tweejaarlijkse prijs wordt uitgereikt in twee categorieën: Daglicht-
onderzoek en Daglicht in de architectuur. De winnaars krijgen elk 
een bedrag van € 100.000, wat besteed kan worden aan de verdere 
doorontwikkeling van kennis over daglicht.
In de categorie Daglichtonderzoek wordt de prijs toegekend aan 
individuen of kleinere wetenschappelijke onderzoeksgroepen die  
zich hebben onderscheiden in uitmuntend en internationaal erkend 
daglichtonderzoek, waarin de nadruk ligt op de effecten van dag-
licht op het welbevinden en de prestaties van mensen. In de catego-
rie Daglicht in architectuur wordt de prijs uitgereikt aan een of meer 
architecten of andere professionals die zich hebben onderscheiden 
door het realiseren van architectuur of het creëren van stedelijke 
omgevingen met een uniek gebruik van daglicht.  
Speciale nadruk zal worden gelegd op architectuur die rekening 
houdt met de algehele kwaliteit van leven, de impact ervan op de 
menselijke gezondheid, het welzijn en de prestaties, en de waarde 
ervan voor de samenleving. https://thedaylightaward.com

Zonwering op Linearlight.

1 Dakraam

2 Stof

3 Bovenwiel

4 Draad

5 Onderwiel
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MEER LICHTINVAL
Wil jouw klant maximale lichtinval 
en maximale thermische- en 
geluidsisolatie, maar houdt hij ook 
van een strak design? 

Kies dan voor onze vlakke 
lichtkoepel of platdakraam van 
Skylux. Ze zien er niet alleen 
geweldig uit, maar scoren op alle 
vlakken ongelooflijk goed.

Verzeker jouw klant van een 
maximale hoeveelheid daglicht in 
huis en creëer tot wel 40% meer 
lichtinval ten opzichte van andere 
merken!

ZINKUNIE B.V. • VAN SALMSTRAAT 46  • 5281 RS BOXTEL • WWW.ZINKUNIE.NL
VOOR EEN VESTIGING IN DE BUURT, KIJK OP WWW.ZINKUNIE.NL/VESTIGINGEN

SKYLUX iWINDOW
Nu in meerdere maten en opaal 
glas uitvoering beschikbaar

Ga voor maximale lichtinval!
www.zinkunie.nl/skylux 
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Roofs     6160     Roofs

VERKOELEN DAKSPECIALISTEN 100 JAAR

In het jubileumjaar 2022 van het honderd-jarig bestaan van  

Verkoelen Dakspecialisten zorgt het bedrijf dat iedereen aan bod 

komt. Directeur Erik Maas: “kinderen, kinderen van het personeel,  

ouderen en voorop natuurlijk het personeel zelf. Iedere maand zijn er 

activiteiten. En daarnaast zorgen we ook dat het milieu en omgeving 

ook een positieve impuls krijgt: we hebben flink wat bomen geplant, 

daarover is in een eerdere editie van Roofs al geschreven.” Het tekent 

het bijzondere bedrijf dat met alle groei en specialisatie altijd oog 

heeft blijven houden voor de vakmensen en haar omgeving.

Ambacht, vakmanschap  
en innovatie van initiatief  
tot en met nazorg

Langetermijnprestaties op basis van de thema’s duurzaam-
heid, budget en kwaliteit van het vastgoed.”

Verkoelen Dakspecialisten is aandeelhouder van de organi-
satie Dakbehoud Nederland, een samenwerkingsverband 
van grotere dakdekkersbedrijven uit het hele land die onder 
deze noemer service, beheer en onderhoud verrichten in 
opdracht van grote vastgoedeigenaren. Jaarlijks werkt  
Dakbehoud Nederland voor zo’n 4500 opdrachtgevers met  
4,5 miljoen vierkante meter dakvlak door heel Nederland en 
België. “Vanuit Weert en onze in 2020 geopende vestiging in  
Boxtel en in 2022 geopende vestiging Geleen zorgen de dak- 
specialisten van Verkoelen voor de regio Limburg en Brabant.”

INNOVATIE
De vaklieden van Verkoelen maken een inspectierappor-
tage, die inzicht geeft in de conditie en de te verwachten  
onderhoudskosten. “Ze gebruiken tablets om de staat en 
de condities van de daken vast te leggen en te monitoren. 
Zo kunnen wij per dakdeel objectieve rapportages ver-
strekken aan opdrachtgevers. Dakbehoud Nederland zorgt 
ervoor dat daken up-to-date blijven volgens de nieuwste 
innovaties en wet- en regelgeving.”

Verkoelen is groot in Brabant en Limburg in dakwerk voor de  
professionele markt. “We doen bovenal Business-to-Business- 
opdrachten en hebben daarvoor zo’n 110 vakmensen aan 
het werk”, zegt Maas. Het bedrijf is onderverdeeld in drie 
buisinessunits. Hellende daken, vlakke daken en service & 
beheer. De businessunit vlakke daken is al sinds het begin 
van de jaren zeventig actief. Vooral grote en bovenal com-
plexe dakvlakken zijn een specialisme van deze businessunit. 
Naast het leggen van dakbanen in bitumen of kunststof 
beheersen de mannen ook nog de oude techniek van het  
gieten van bitumen die nu ook nog gebruikt wordt om daken 
goed waterdicht te maken, bijvoorbeeld voor de water-
bufferende functies van het moderne multifunctionele dak.

Zo’n vijfentwintig jaar geleden is service & beheer een inte-
graal onderdeel van de dienstverlening geworden. Maas in 
het jubileum magazine: “Doelen van het onderhoud zijn het 
verlengen van de levensduur en het voorkomen van lekka-
ges. Onze afdeling voert voornamelijk beheer uit in opdracht 
van business-to-business-klanten, op basis van een samen-
werkingscontract of Resultaatgericht Samenwerken (RGS). 
We bouwen langdurige relaties op, waarbij wij het beheer 
voeren over de daken op basis van afspraken met de klant. 

“Behalve innovatie op het gebied van techniek op het dak, 
onze werkwijze en de producten die we toepassen, zorgt 
Verkoelen er ook voor dat er steeds weer verbeterd wordt in  
het vervullen van de wens van de klant. We focussen continu 
op de wens van de klant. De huidige, snel ontwikkelende  
en veranderende omstandigheden vragen om een bedrijfs-
voering die zich snel kan aanpassen en kan meebewegen. 
Dit is alleen maar mogelijk door innovatief denken en  
handelen. Onze organisatie, producten en diensten blijven 
ontwikkelen voor een flexibele en aanpasbare bedrijfs-
voering, dat is waar we voor staan.” Medewerkers leren 
van elkaar en krijgen alle gelegenheid door middel van 
opleidingen en interne stimuleringsregelingen innovaties in 
te brengen en te implementeren.

Maas ziet een interessante ontwikkeling op het gebied van 
energie op daken, dat na het platte dak nu ook steeds vaker 

op het hellende dak toepassing vindt. Maas: “Een andere 
trend is Resultaatgericht Samenwerken. Het betekent dat wij  
inspelen op de wens van de klant en advies op maat geven 
over hoe deze wensen bereikt kunnen worden. Wij definiëren 
eerst samen welke resultaten het grootste belang hebben 
voor de klant en gaan daarop sturen, bewaken, verbeteren 
en borgen. Zo ontstaan ‘lerende’ processen op basis van 
meetbare uitkomsten als bewonerstevredenheid , technische 
condities klanttevredenheid en kwaliteit.” 

VERBONDEN MET HET VERLEDEN
Als je de eerste editie van het Jubileum Magazine van  
Verkoelen er op naslaat, was het dakdekken al ver vóór  
het oprichtingsjaar 1922 een specialisme in de familie.  
Het ambacht en vakmanschap van de grondleggers zit 
sterk verankerd in het bedrijf. In de ontvangsthal van  
het bedrijf hangen grote portretten van de grondleggers  

De Viever, Roermond.

Corisberg Heerlen.

Munttheater, Weert.

“ Wij zijn een sociaal bedrijf en 

realiseren ons dat het personeel 

ons grootste kapitaal is.”
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en generaties Verkoelen. De toenmalige grondlegger  
Cornelis Verkoelen is overgrootvader van de huidige 
gebroeders Cor Verkoelen en Martin Verkoelen, die nog 
aandeelhouders zijn van het bedrijf.

De projecten die het bedrijf realiseerde, zijn niet meer na  
te tellen. Hoogtepunten volgen elkaar rap op. We zien de 
zwart -wit beelden van mannen met petten op panden  
in een ver verleden, maar ook een hypermodern plat dak 
voor het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) dat beschikt 
over zonnepanelen, groen en een waterretentiesysteem. 
Een compacte opbouw van aan elkaar verkleefde dak-
banen en isolatiemateriaal zorgen voor een waterdichte 
buffer die het water gestuurd kan afvoeren of vasthouden. 
Het dak heeft zelfs een waterval naar de gevel toe.

PERSONEEL OP DE EERSTE PLAATS 
Tijdens de tweede en derde generatie Verkoelen is het bedrijf 
uitgegroeid tot een bedrijf met nu al zo’n 110 medewerkers. 

Maas verwoordt de zorg voor het personeel mooi in een 
interview voor een Weerts dagblad: “Wij zijn een sociaal 
bedrijf en realiseren ons dat het personeel ons grootste  
kapitaal is. We kunnen wel zorgen voor veel opdrachten, 
maar we kunnen niets zonder onze mensen.”

Verkoelen zorgt er onder meer voor 
dat de werknemers goede scholing 
krijgen. Voor de plat dak specialisten 
in samenwerking met Tectum in  
Nieuwegein. En ook vanuit de eigen,  
in 2020 opgerichte Verkoelen  
Academy. De cursussen werden al 
heel lang in eigen huis gegeven, nu  
hebben ze een eigen certificaat en  
worden de leerlingen in een eigen 
systeem geregistreerd zodat ze steeds 
verder kunnen worden opgeleid.

Het bedrijf faciliteert haar personeel 
op diverse vlakken. Zo komt er we-
kelijks een bedrijfsmasseur, er is een 
balie waar de medewerkers in de 
zomer zonnecrème, extra water en 
beschermende kleding kunnen krij-
gen. In de winter zorgen ze voor extra 
thermo-ondergoed, handschoenen 
of mutsen. “Ook staat de deur bij P&O, maar ook bij mij, 
altijd open zodat iedereen kan binnenlopen als ze iets wil-
len bespre ken, “ zegt Maas. Onze gezellige bedrijfskantine 
met altijd vers fruit, koffie, thee, soep en fris is voor iedereen 
altijd toegankelijk en staat in direkte verbinding met onze 

perso neelswinkel. “Wees goed voor ze, dan zijn ze ook goed 
voor jou”, is van oudsher een gedachte binnen dit warme 
familiebedrijf.” ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Waterschapsbedrijf Limburg.

Groendak, waterretentie en PV-panelen op de laagbouw  

van Waterschapsbedrijf Limburg.

VERKOELEN DAKSPECIALISTEN 100 JAAR

Gerenoveerde Carmelflats te Beek.



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 beste

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

D&Z2022deelnemers.indd   1D&Z2022deelnemers.indd   1 11-04-2022   11:0011-04-2022   11:00
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VITALITEITSMANAGEMENT

Vitaliteit draait niet alleen om het bestrijden en voorkomen 
van ziekte en uitval, maar ook om het bevorderen van wel-
zijn, employability (optimale inzetbaarheid van mensen, 
waardoor zij in staat zijn werk te krijgen en te behouden) 
en gezondheid. Vitaliteitsmanagement gaat om het ver-
sterken van mensen en de organisatie. Dit levert diverse 
voordelen op, onder meer: hogere medewerkerstevreden-
heid, minder uitval en minder verzuim, hogere productivi-
teit, 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 taalbegrip.
Iedereen heeft wel eens op de lagere school de volgende 
oefening gedaan. Alle kinderen van de klas moesten de 
stoeltjes naast elkaar zetten en daarop gaan zitten.  
Zo ontstond er een lange rij van twintig tot dertig kinderen. 
Het eerste kind fluisterde een zin in het oor van het kind 
naast zich, deze fluisterde vervolgens de zin in het oor van 
het volgende kind, en zo maar door totdat het laatste 
kind de zin gehoord had. Dit kind had de nobele taak om 
de zin hardop te zeggen. Grote hilariteit ontstond in de 
klas omdat de zin totaal niet meer leek op hetgeen het 
eerste kind gezegd had. 
Voorgaande anekdote geeft maar weer eens aan dat 
taalbegrip en communiceren complexe vaardig heden 
zijn. Heeft niet iedereen goed geluisterd, is er wel begre-
pen wat er gezegd is, of is hetgeen iemand gehoord heeft 
wel goed doorverteld? Bij taalbegrip gaat het erom dat je 
kunt begrijpen wat er gezegd wordt. En dat kan soms wel 
eens verschil zijn tussen leven en dood. Het is essentieel 
dat we elkaar goed begrijpen.
Om veilig te kunnen werken in gevaarlijke werkplekken 
is het belangrijk dat men elkaar begrijpt als er gecom-
municeerd wordt. Het communiceren wordt gedaan 

middels verbale communicatie. Maar dit kan ook middels 
non- verbale communicatie; dat wil zeggen dat een 
boodschap overgebracht wordt door middel van klanken, 
bewegingen, blikrichting, mimiek en gebaren. 
Recent is voor het bouwplaatspersoneel Bouwspraak 
ontwikkeld. Dit is een universele gebarentaal welke hard 
nodig is voor een veilige werkplek, omdat door gehoor-
bescherming en een mix aan nationaliteiten mensen op 
de bouwplaats elkaar vaak niet verstaan.  
Met de nieuwe (hand)gebaren kunnen werknemers 
effectief communiceren om zo ongevallen te voorkomen. 
Bij Gebr. Janssen hebben we aan Bouwspraak in een 
toolboxmeeting uitgebreid aandacht besteed. 

Net als bij veel bouwbedrijven zijn ook bij Gebr. Janssen 
mensen werkzaam met verschillende nationaliteiten.  
Daarom hebben we beleid ontwikkeld om deze mensen 
goed voor te lichten. Bijvoorbeeld zijn de toolboxmeetingen 
in verschillende talen schriftelijk en digitaal beschikbaar 
gesteld. Dit geldt ook voor de introductie en de veiligheids-
instructie van het bedrijf. Wij weten dat als we elkaar goed 
begrijpen dat onze mensen prettiger en veiliger samen-
werken; daarbij verhoogt het tevens de saamhorigheid.

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

‘ Taalbegrip’ 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.continu-isolatie.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
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BEDRIJFSNIEUWS

Altena Dak- en Gevelmaterialen  

heeft iets te vieren. Sinds 23 april 1997  

levert dit onderdeel van de Altena Groep  

ook materialen voor het vlakke dak en daarmee  

mag het zich een kwart eeuw totaalleverancier en  

adviseur noemen voor de professionele dakenmarkt.

25 jaar Altena  
en het platte dak

Met de vestigingen in Woerden (2012) en Apeldoorn (2018) 
hebben we nu landelijke dekking.” In 2017 heeft Altena 
’t Harde verlaten en is de hele Groep verhuisd naar een 
nieuw hoofdkantoor met centraal magazijn in een schitte-
rend pand langs de N50 in Kampen.

SERVICE
Over de ambities voor de toekomst is Wolters helder:  
“Wij zijn een bedrijf dat gestaag wil blijven groeien, met uit- 
sluitend A-merken en unieke producten in het assortiment, 
en met de nadruk op service en kennisoverdracht.  
Als totaalleverancier kunnen wij alles leveren voor het  
platte dak: van alle soorten dakbanen, isolatiematerialen 

Sjors Wolters kent het bedrijf als weinig anderen. Hij al 22 jaar 
werkzaam voor de Altena Groep, de laatste twee jaar als 
directeur van Altena Dak- en Gevelmaterialen. Hij wijst erop 
dat de laatste 25 jaar maar een fractie zijn van de lange  
geschiedenis van Altena. “Er is in de uiterwaarden bij Hattem 
een steen gevonden uit 1705, maar de steenbakkerij waar 
het allemaal mee begon is zelfs van voor 1700.”

HELLEND EN PLAT
Halverwege de twintigste eeuw begon vanuit Altena  
Steenhandel de handel in materialen voor hellende daken 
en zoals gezegd werd daar in 1997 de handel in materialen 
voor vlakke daken aan toegevoegd. “Als we materialen 
voor hellende daken kunnen verkopen, kunnen we dat ook 
voor platte daken, was toen de gedachte”, vervolgt Wolters. 
“De eerste vestiging werd ’t Harde en door een vlotte start 
kwam daar in 1999 al een tweede locatie bij in Zwijndrecht.

BLIJVENDE GROEI
Het was een rumoerige tijd met snelle groei. Wolters: “In 2008 
kwam er met de komst van Chris Appels iets rust en heeft 
de gestage groei vorm gekregen. Ondanks de zware crisis 
die de economie toen teisterde, breidde Altena uit.  
In 2010 leidde dat tot een nieuwe vestiging in Zwaag in 
Noord-Holland en zijn we in Hengelo een samenwerking 
gestart met Loodservice Nederland, waar wij als een vol-
waardig afhaalpunt voor Altena Dakspecialiteiten middels 
shop-in-shop onze materialen verkopen. Een vergelijkbaar 
afhaalpunt hebben we ook bij Roof-Parts in Varsseveld.  

tot daktoebehoren, en van valbeveiliging tot lichtkoepels. 
De service die wij daarbij bieden, bestaat uit een aantal 
zaken: dicht op de klant zitten met filialen in heel het land, 
24-uurs levering, meedenken met die klant en altijd een  
oplossing kunnen bieden voor de vragen die deze heeft. 
Wij maken dus ook bouwfysische berekeningen en afschot-
tekeningen als de klant daar behoefte aan heeft. We nemen 
hiervoor al jaren gericht mensen aan met voldoende 
technische kennis.”

CIRCULAIRE PRODUCTEN EN INNOVATIE
Een speerpunt van Altena Dakspecialiteiten is innovatie en 
circulariteit. Wolters: “Wij zijn bezig ons productengamma en 
de logistiek er omheen klaar te maken voor de toekomst en 
dat doen we samen met de producenten. Bij ons kun je al 
snijafval van bitumen inleveren zodat dit kan worden herge-
bruikt door de producenten, en voor EPS- en PIR-afval wordt 
momenteel het logistieke traject ingericht. Dat doen we 
met het oog op de toekomstige ontwikkeling van de markt. 
Daarnaast zijn we actief met het verkrijgen van deelrech-
ten voor producten die 100% circulair zijn en/of een hele 
lage MKI-score hebben. Ook dat kun je zien als een soort 
service: actief zoeken naar milieuvriendelijke producten en 
die beschikbaar maken voor onze klanten. En in dat kader 
past ook onze drang naar innovatie: producten ontwikkelen 
waar de klant gemak van heeft en baat bij kan krijgen”.

Het jarige Altena Dakspecialiteiten is trots op zijn zelfstan- 
dige status. Wolters tot besluit: “Wij beschouwen onszelf als 
de laatste witte pomp in het land. De meeste handelaren 
zijn opgeslokt door grote organisaties, Altena is één van de  
laatste zelfstandige bedrijven in dit marktsegment. Wij maken 
onze eigen keuzes als het gaat om het productenpakket, 

zonder dat van  
bovenaf zaken 
worden opge-
legd. We impor- 
teren bijvoor-
beeld onze 
eigen EPDM uit 
Saudi-Arabië,  
helemaal gecer-
tificeerd en al.  
En zo hopen we 
nog heel lang 
maar gestaag  
te groeien.” ■

Dit artikel kunt  

u lezen op  

www.roofs.nl

TOTAALLEVERANCIER 
DAKMATERIALEN

www.altena-dak.nl

KAMPEN - ZWAAG - WOERDEN - APELDOORN  - VARSSEVELD - HENGELO - ZWIJNDRECHT
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Hoofdvestiging Kampen.

Als totaalleverancier levert Altena alles voor 

het platte dak: van alle soorten dakbanen, 

isolatiematerialen tot daktoebehoren, en 

van valbeveiliging tot lichtkoepels.



Vossenbeemd 9
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T: +31 (0)40 820 03 87
I: www.marqproducts.nlVEILIG WERKEN BEGINT MET MARQ

Ben jij klaar voor een professionele commerciële functie 
in de wereld van dakveiligheid?

Wij hebben plaats voor een tweetal enthousiaste accountmanagers.
Bij EnSafe B.V. ontwerpen, produceren en leveren wij onder de merknaam MARQ 

een compleet gamma aan hoogwaardige producten voor het veilig werken op hoogte. 
Een team van professionals focust steevast op kwaliteit, innovatie en duurzaamheid.

Onze producten worden geïnstalleerd door MARQ-erkenninghouders, bedrijven die passen binnen onze kwaliteitsvisie 
op het gebied van dakveiligheid. Hun medewerkers beschikken over de juiste kennis en vaardigheden voor het adviseren, 

samenstellen en installeren van onze producten. Vanuit EnSafe bieden wij hen projectondersteuning, 
delen kennis en informatie en zorgen voor professionele opleiding en training.

DE FUNCTIES

Als accountmanager Nederland binnen EnSafe ben jij hét 
aanspreekpunt voor onze MARQ-erkenninghouders binnen 
Nederland. Een relatiebeheerder die weet wat er speelt, 
ondersteunt bij projecten, (technische) vragen beantwoordt 
en zorgt dat de relatie op rolletjes loopt. Ook ben jij iemand 
die potentiële afnemers benadert en deze weet 
te enthousiasmeren voor onze producten en het 
MARQ-erkenninghouderschap.

Specifi ek voor de accountmanager België en Duitsland zijn wij 
op zoek naar iemand die de ambitie heeft om nieuwe markten 
te onderzoeken, te pionieren, potentiële afnemers te bezoeken, 
kansen te zien en te pakken, te scoren en daarmee een nieuw 
klantenbestand op te bouwen. Kortom: een zelfstandige, zeer 
brede functie op het gebied van business development.

HET FUNCTIEPROFIEL

• HBO werk- en denkniveau.
• 2 tot 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie.
• Affi niteit met de sectoren handel, bouw of gebouwbeheer.
• Een goed ontwikkeld technisch inzicht.
• Representatief, professioneel, klantvriendelijke en fl exibel.
•  Aantoonbare goede mondelinge en schriftelijke beheersing 

van de Nederlandse taal en, voor de accountmanager België 
en Duitsland, van de Duitse en liefst ook de Franse taal.

•  Ervaring in het gebruik van MS Offi ce 
(Word, Excel, PowerPoint) en relatiebeheersoftware.

INTERESSE?

Stuur dan jouw motivatie en CV naar 
Cock de Jong, directeur, via het e-mailadres:

c.dejong@ensafe.nl

Wegens een gestage groei en uitbreiding van onze activiteiten hebben wij plaats voor:

Een accountmanager 
Nederland: een 

relatiebeheerder 
pur sang

Een accountmanager 
België en Duitsland: een 
professional in business 

development

WWW.IMSORB.NL

Imsorb waterabsorptie granulaat wordt gebruikt om makkelijk  
en snel uw dakgoot of dakbedekking vrij van water te krijgen  
in geval van reparatie. Binnen vijf minuten na instrooien van  
het granulaat, ontstaat een dammetje door het uitzetten  
van het granulaat in het water.

Door de water toeloop te stoppen kan er snel gewerkt  
worden. Na het gebruik is het makkelijk van de ondergrond  
te verwijderen. Imsorb absorbeert 200 keer het eigen gewicht.  
De materialen zijn onschadelijk voor het milieu.

HÈT 
ORIGINEEL!

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.

idverde_Roofs_195x129_120521.indd   1idverde_Roofs_195x129_120521.indd   1 12-05-2021   16:0212-05-2021   16:02



Naast het adviseren over en het leveren van dak- en 
isolatiematerialen beschikt WECAL over een eigen pro-
ductiefaciliteit waarin diverse isolatiematerialen worden 
bewerkt. Bijvoorbeeld XPS Kantplanken voor koudebrug 
isolatie of PIR-isolatie verlijmd met OSB voor na-isolatie. 
Zomaar twee producten die vanaf nu kunnen worden 
geleverd met PEFC-keurmerk of deels FSC-certificering. 

WECAL is vanaf 1998 actief met maatwerkproducten in 
diverse sectoren. De productieafdeling maakt met ver-
schillende productielijnen klantgerichte  isolatieproducten 
voor o.a. de betonindustrie, de gespecialiseerde bouw-
materialenhandel en de technische groothandel.  
Zaagwerk, freeswerk, verlijming, sealwerk, schilderwerk en 
maatvoering met gecertificeerde isolatiematerialen en 
gecertificeerde afwerkmaterialen vindt plaats met een 
modern machinepark. Voorgesteld als productkaart met 
daarin opgenomen de diverse mogelijkheden in woord en 
beeld, biedt WECAL een compleet assortiment. Zo krijgt de 
klant, desgewenst met een maatwerkoplossing voor een 
specifiek project, op basis van gerichte projectinformatie 
altijd de juiste prijs-prestatieverhouding met de garantie die 
men van WECAL en haar assortiment mag verwachten. 

Voor aansluitingen met gevelwerk zijn er naast de bekende 
XPS Kantplanken voor koudebrug isolatie ook  oplossingen

met PIR-isolatie verlijmd met  
OSB voor wand, vloer en  
hellend dak. Beide producten 
kunnen vanaf nu worden ge-
leverd onder PEFC-keurmerk 
en zijn deels ook FSC-gecerti-
ficeerd. 

De Forest Stewardship Council (FSC) en Programme for  
the Endorsement of Forest Certification (PEFC) zijn interna-
tionale keurmerken voor verantwoord bosbeheer, hout- en 
papierproducten. Daarbij hanteren ze criteria voor ecolo-
gische, sociale en economische aspecten. Certificering is 
daarmee mogelijk voor producten die samengesteld zijn 
met onderdelen die op een verantwoorde manier als hout 
en/of papierproduct geproduceerd zijn.

Met POLYBOND (APP), FUTURA (APAO) en ELASTOFLEX (SBS) 
bitumineuze dakbedekking en MAPEPLAN® PVC en TPO 
kunststof dakbedekking van WECAL’s Italiaanse partner  
Polyglass®, heeft WECAL al eerder ingezet op duurzaam-
heid. Beide producten zijn voorzien van EPD (Environmental  
Product Declaration) en geproduceerd onder Green Council 
membership,

Recent heeft ook RECTICEL Insulation, WECAL’s partner 
voor PIR-isolatie, in een persbericht aangegeven voor haar 
meerlaags gecacheerde thermische isolatieoplossingen 
PEFC-gecertificeerd te zjjn. Dit maakt RECTICEL de eerste 
PIR-fabrikant in Europa die geauthoriseerd is om dit milieu-
label te gebruiken en zij voortaan houtvezels gebruiken af- 
komstig uit PEFC-gecertificeerde en duurzaam beheerde 
bossen. Het PEFC-label is toegekend op RECTICEL EUROWALL®, 
EUROTHANE®, EUROTHANE®  
SILVER A, EUROFLOOR®  
en EUROROOF® isolatie en  
biedt daarmee duurzame  
oplossingen voor een groot  
aantal bouwdelen. 

WECAL zet met de nieuwe certificering van FSC en PEFC 
weer een stap vooruit op het gebied van duurzaamheid. 
Concreet betekent dit dat WECAL voor zijn productieafdeling, 
gebruik maakt van hout en/of papier dat afkomstig is uit 
duurzaam beheerde en gecertificeerde bossen. Hiermee is 
het nu ook mogelijk om onder andere geïsoleerde kant-
planken en samengestelde producten van OSB en PIR te 
leveren onder het keurmerk FSC en/of PEFC.

De kantplanken worden met name ingezet als dé oplossing 
voor koudebruggen. Ook ondergronds omdat de opbouw 
ervan rot- en schimmelbestendig is, ze onderhoudsarm en  
eenvoudig te plaatsen zijn en daarnaast gelden ze als 
isolatie en afwerkplaat in één product. Afmetingen en dikte 
zijn op aanvraag en maatwerk is zeker mogelijk. OSB en PIR  
als samengestelde producten worden vaak ingezet als  
extra isolatie achteraf, te gebruiken voor bijvoorbeeld voor-
zetwanden of vloeren en/of in hellende daken (aan buiten- 
of aan binnenzijde). De houtvezelcementplaten toegepast 
op XPS isolatie als kantplank kunnen uiteraard ook voor 
binnen toepassingen op PIR verlijmd worden als verantwoord 
alternatief op geïsoleerde gipsplaat.

Voor meer informatie over de (maatwerk) producten van 
WECAL en wat deze keurmerken voor u kunnen betekenen, 
kunt u voor specifieke projectsituaties nadere informatie 
opvragen via info@wecal.nl.

FSC® en PEFCTM gecertificeerde isolatie-
producten als maatwerkproduct

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

0343 - 59 50 10

WECAL: Compleet en objectief in isolatie- & dakbedekkingsmaterialen

EXCLUSIEF DISTRIBUTEUR MAPEPLAN® PVC DAKBANEN
✓   Duurzaam witte PVC kunststof dakbanen voor afdichting van vooral platte daken met 

lichte bouwconstructies, met verbeterd rendement onder PV-systemen

✓   Ideaal in combinatie met Eurothane® Silver PIR isolatie met FM en PEFCTM keurmerk in 
met Eurofast® FM mechanisch te bevestigen dakbedekkingssystemen, zowel voor nieuwbouw 
als voor renovatie (in combinatie met na-isolatie subsidie mogelijk via EIA regeling 2022)

✓   Bestand tegen veroudering, UV-straling en diverse weersinvloeden, met extra hoge 
zonreflectie en grote emissiviteit SRI 105 voor LEED en BREEAM projecten

TOTAALPAKKET VOOR DE DAKDEKKER

MAPEPLAN® M WHITE PVC kunststof dakbedekkingssystemen
met SRI 105 zonrefl ectie en emissietechniek
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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

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!

Zeker en vast.

D-Vise EN 795
Klem-ankerpunt voor platte daken
Maak kennis met de D-Vise: een uniek gepatenteerd EN 795 
klem-ankerpunt voor valbeveiliging op platte daken.

Één met het dakbedekkingssysteem
Door een unieke aanbrengmethodiek via een onderhuids aan 
te brengen gepatenteerde knelstrip wordt het D-Vise klem-
ankerpunt door inklemming van de toplaag (en eventueel 
ook van de onderlaag) als het ware één met het totale 
dakbedekkingssysteem. Deze unieke inklemming garandeert dat 
de vereiste polyester wapening(en) van de daklagen meedoen 
met het opvangen van een val van het dak. Daardoor voldoet het 
ankerpunt volgens opgave van de producent aan EN 795.

Slechts eens per 5  jaar keuren met IMDV Verzekering
De D-Vise is zo doordacht dat een IMDV verzekering van 5 jaar 
kan worden afgesloten door de gebouweigenaar en daarbij 
slechts eens per 5 jaar in plaats van eens per jaar hoeft te worden 
gekeurd. Als alles in orde is kan de verzekering na 5 jaar wederom 
5 jaar  verlengd worden. De gebouweigenaar kan de IMDV-
verzekering online controleren.

Geen mechanische bevestiging, tal van voordelen
Dankzij het inventieve en zeer krachtige 2-zijdige inklemsysteem 
vindt er geen mechanische bevestiging aan de onderconstructie 
plaats. Daardoor is er geen kans op hinderlijke lekkages, geen 
doorboring van de damprem en geen geluidsoverlast bij 
montage. Doordat de isolatie slechts maximaal 1 cm wordt 
doorboord bij montage ontstaan er tevens geen koudebruggen. 
Ook is bij renovatie de D-Vise ankerpuntbody te demonteren en 
na overlagen opnieuw te monteren op de onderhuidse knelstrip. 

Stap voor stap verwerkingshandleiding 
Voor de verwerking van de D-Vise is een uitgebreide verwerkings-
handleiding beschikbaar. Hierin zijn alle stappen van het 
montageproces op zowel nieuwbouw als bestaande daken 
met polyester gewapende toplagen (bitumen, POCB, PVC en 
TPO) uitgebreid toegelicht aan de hand van een duidelijke 
omschrijving en heldere foto’s.  Zo kunt u direct aan de slag!

Bijzondere eigenschappen
 
• Volwaardig EN 795 valbeveiligingsankerpunt
• Klembevestiging aan de dakbedekking • In ca. 20 
minuten te plaatsen • Herbruikbaar bij overlagen • Geen 
kans op lekkage of koudebruggen • Geen geluidsoverlast 
bij montage • Zowel voor bitumen, POCB, PVC en TPO 
• Extra gewapende voorgeperforeerde knelstrip-
inbrandstrook (95x95cm) separaat leverbaar • Bij IMDV-
verzekering slechts 1 x per 5 jaar inspecteren
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Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Piepschuim, zo heet EPS (Expanded Polystrene) in de volks- 
mond. Het is een prachtig verpakkingsmateriaal, want schok- 
bestendig, licht in transport, goed isolerend en… 100 procent 
recyclebaar. Die recyclebaarheid wordt natuurlijk pas reali-
teit als je erin slaagt gebruikt EPS in te zamelen en effectief 
circulair te hergebruiken in nieuwe producten. En net dat is 
wat EPS Nederland sinds 2006 doet: met een eigen innova-
tief inzamelconcept en bewerkingstechniek geeft het bedrijf 
een tweede leven aan afgedankt EPS-verpakkingsafval. 

De aanpak van EPS Nederland gooit hoge ogen: het is 
het enige bedrijf in Nederland met het Kiwa-certificaat 
‘prestatieladder circulair’, wat maakt dat de grondstoffen 
opnieuw ingezet mogen worden als nieuw bouwmateriaal. 
Door daarbij gebruik te maken van voertuigen die rijden op 
HVO-biodiesel, stoot EPS Nederland 90 procent minder CO2 
uit. In 2021 reduceerde EPS Nederland ruim 1.800 ton CO2.

GERECYCLEERDE EPS WORDT XPS
In zijn hoogtechnologische isolatiefabriek in Tongeren  
(België) produceert Soprema sinds 2020 XPS – met een zo 

klein mogelijke ecologische voetafdruk en een minimale 
CO2-impact. XPS is een innovatief alternatief voor klassieke 
isolatie en vindt steeds meer zijn weg naar plaatsers, voor-
schrijvers en bouwhandelaren omwille van zijn uitstekende  
eigenschappen: lange levensduur, vocht- en drukbestendig,  
geen giftige stoffen, na bewezen dienst herbruikbaar, 
eenvoudig te verwerken en een ideale bouwsteen in de 
circulaire economie. Die circulariteit wordt natuurlijk pas 
realiteit als de hele ketting klopt.

EPS NEDERLAND + SOPREMA GROUP
De strategieën van EPS Nederland en Soprema Group  
versterken elkaar om verdere stappen te zetten in het sluiten 
van de productieketen. Gevolg: de ecologische impact van 
de activiteiten wordt nog kleiner. Het afgedankte (schone) 
piepschuim dat EPS Nederland ophaalt bij onder meer 
bedrijven, in milieustraten, bij instellingen en retailers wordt 
compact gemaakt tot blokken voor een zo efficiënt moge-
lijk transport naar de Soprema-fabriek in Tongeren. In een 
gesloten systeem wordt daar alle ingezamelde EPS ingezet 
als één van de grondstoffen voor XPS-isolatieplaten. ■

Met de overname van EPS Nederland bouwt Soprema Group verder 

aan het economische en ecologische succesverhaal. Beide onder-

nemingen hebben een stevige reputatie als pioniers in duurzame  

productie en het hergebruik van materialen. Samen staan ze nog  

sterker om een leidende rol te spelen in de transitie naar een circulaire 

economie en een schonere wereld.

Overname EPS Nederland door  
Soprema levert ecologische winst op

Met de overname van EPS Nederland geeft Soprema Group een 

boost aan circulaire productie.

De Soprema-fabriek in Tongeren.

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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ALUMINIUM DAKRANDEN DIRECT UIT VOORRAAD LEVERBAAR

Roval Aluminium is niet voor niets marktleider in 

aluminium dakranden. Het assortiment standaard- 

en architectonische dakranden is enorm. Snel 

dakranden nodig? Van de 60x64-uitvoering van de 

Roval-Standaard kunnen we ook talloze Ral-kleuren 

direct uit voorraad leveren: 7016, 7021, 7037, 

7039, 8006, 8019, 9001, 9005, en 9010. En om het 

nóg makkelijker te maken: desgewenst zorgen we 

ook voor bevestigingsgaten, bevestigingsmiddelen, 

hoekstukken en verbindingsplaatjes. 

Dat is het gemak van Roval als totaalleverancier. 

Roval Aluminium 
Roval Aluminium is specialist in de 

ontwikkeling, productie en levering van 

aluminium bouwproducten voor daken en 

gevels. Tot het uitgekiende assortiment 

behoren onder meer aluminium dakranden, 

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

100%
CIRCULAR

078-612 2141
sales@oudemaas.nl

100%
CIRCULAR

100%
CIRCULAR

Service is onze motivatie!

100%
CIRCULAR

100%
CIRCULAR

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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HÉT VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE
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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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NR.4 - APRIL 2022

WINNAAR DAK VAN HET JAAR 2021

“HET DAK IS EEN POPULAIR STUK GEBOUW”

SPECIAL GROENE DAKEN
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Roofs
HÉT VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE

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

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

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

Voor meer informatie zie  

www.roofs.nl

Roofs
HÉT VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE



Roofs     8180     Roofs

INTERNATIONALE DAKEN

La Muralla Roja, Spaans voor “De Rode Muur”, is een woningbouw-

project in de plaats Calpe aan de Costa Blanca. Het bouwwerk is ge-

inspireerd op de architectuur van het Arabische Middellandse  

Zeegebied, dat op zijn beurt veelal de inspiratie haalt uit de traditio-

nele kasba. Een kasba is van oudsher een fort, dat een stad of een 

nederzetting beschermt met behulp van wachttorens en hoge muren.  

La Muralla Roja heeft ook de vorm van zo’n fort en doemt op vanuit 

de rotsachtige kliffen aan de Middellandse Zee. Het bouwwerk, dat 

wordt gekenmerkt door een reeks in elkaar overlopende trappen, 

bruggen, platforms en als wachttorens ogende kasteeltjes, is daarmee 

een moderne interpretatie van de kasba.

Ricardo Bofill was een Spaanse architect uit Catalonië.  
Met een architect als vader, werd het ontwikkelen en 
 bouwen hem met de paplepel ingegoten. In 1957 schreef 
hij zich in aan de Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de 
Barcelona, waar hij zich bezighield met  studentenactivisme 
in de illegale socialistische partij van Catalonië. Al snel werd  
hij tijdens een demonstratie gearresteerd en verbannen van 
de universiteit én uit Spanje. Hij verhuisde naar Zwitserland 
en schreef zich daar in 1958 in aan de Haute École d’art et 
de design Genève, die hij in 1960 verliet om naar Spanje 
terug te keren. Zijn eerste architectuurontwerp was een 
zomerhuis in Ibiza, voltooid in 1960. Drie jaar later, in 1963, 
richtte hij op 23-jarige leeftijd samen met een groep  
goede vrienden de Ricardo Bofill Taller de Arquitectura  
(Ricardo Bofill Architectuurwerkplaats) op en bouwde dit  
uit tot een toonaangevend internationaal bureau voor 
architectuur en stedenbouw.

In de RBTA bracht hij een multidisciplinair team bijeen van archi- 
tecten, ingenieurs, planologen, sociologen, schrijvers, filmmakers 
en filosofen, om originele ontwerpideeën met een sociaal en 
politiek doel te genereren. Het bureau is nog steeds succes-
vol en wordt vandaag de dag geleid door zoons Ricardo en 
Pablo Bofill. 

LEEFBAARHEID
In 1968 was RBTA verantwoordelijk voor het grote stedenbouw-
kundige Gaudí District, dat zowel voor het oog, als op het  
gebied van functionaliteit als een voorloper kan worden 
gezien van La Muralla Roja. Naast de bijzondere esthetiek, 
lag bij het ontwerp van Gaudí District vooral de nadruk op de 
leefbaarheid. Door de toevoeging van winkels, bars, recreatie-
voorzieningen, supermarkten en grote openbare ruimten werd 
voorkomen dat mensen hun woningen slechts gebruikten voor 
hun nachtrust en voor de rest van het leven naar het stads-
centrum trokken. De focus op de leefbaarheid is ook terug te 

La Muralla Roja en het naastgelegen Xanadu. (Foto: RBTA)

De blauwe tinten worden  gebruikt om de tinten van de lucht  

en het zeewater te weerspiegelen. Foto: RBTA)

Het complex heeft meerdere dakterrassen. (Foto: RBTA)

La Muralla Roja, Calpe

Het kleurenpalet  
van Ricardo Bofill
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zien in La Muralla Roja. Een ander vergelijkbaar werk, ook 
volbracht in 1968, is El Castillo de Kafka. Dat is een bouwwerk  
dat geïnspireerd is op het plug-in city-concept van modu-
laire megastructuren van Archigram. De naam is een expli- 

ciete verwijzing naar de roman Het Slot van Franz Kafka uit  
1926. Het derde bouwwerk in dezelfde lijn, eveneens gecom- 
pleteerd in 1968, heet Xanadu en staat pal naast La Muralla 
Roja. Met dit groene appartementengebouw wilde Bofill 
een tuinstad in de ruimte creëren. Ook dit bouwwerk was 
geïnspireerd op het modulaire concept van Archigram. 

MODULES
Het appartementencomplex is gebouwd op basis van de 
geometrische figuur van het Griekse kruis met armen van 
ongeveer vijf meter. Er zijn dertien van deze kruizen in het 
ontwerp opgenomen. Het gehele complex is gebaseerd 
op vijf met elkaar verbonden volumes. Drie daarvan zijn 
opgebouwd met eenzelfde structuur van vier verdiepingen, 
waarbij iedere verdieping weer anders is ingedeeld. De eer-
ste verdieping bestaat uit vier gelijke modules in een L-vorm 
die allemaal 64 vierkante meter groot zijn. Ondanks dat het 
binnenmodel L-vormig is, zijn het de binnenplaatsen en 
patio’s die het uiteindelijk de vorm van een kruis geven.  
De tweede verdieping bestaat uit vijf module-appartementen 
van 80 vierkante meter. De derde verdieping is hetzelfde als 
de eerste verdieping met het verschil dat deze 180 graden  
gedraaid is. De laatste verdieping van 79 vierkante meter  
bestaat slechts uit één appartement, dat weer een replica is 
van die van de appartementen op de tweede verdieping. 
Elk deel van het complex is gebouwd door middel van een 
modulair frame, met cement als primair constructiemateriaal.

De andere twee volumes hebben drie lagen en volgen een 
soortgelijk patroon als de eerste en derde verdieping van de 
andere drie blokken, in die zin dat zij bestaan uit L-vormige 
appartementen. De verspringende en gecompartimen-
teerde structuur, gecombineerd met het materiaalgebruik, 
suggereert een brutalistische bouwstijl. 

ROOD, ROZE, BLAUW EN VIOLET 
Het kleurgebruik aan de buitenkant van de gebouwen 
heeft ook een doel. De levendige muren zijn beschilderd 
met verschillende tinten van de kleuren rood, roze, blauw 
en violet. Rood wordt gebruikt voor de buitenmuren, blauw 
op de centrale binnenplaatsen, roze voor secundaire 
binnenplaatsen en al het andere, zoals trappen, bruggen, 
en keermuren, is violet geschilderd. Het is een gangbare 
interpretatie dat de rode en roze tinten van La Muralla Roja 
worden gebruikt om een contrast te vormen tegen het 
landschap. Daarnaast worden de blauwe tinten gebruikt om 
de tinten van de lucht en het zeewater te weerspiegelen. 

AANGENAAM WONEN
La Muralla Roja omvat vijftig appartementen, zoals gezegd 
in verschillende stijlen en groottes. De visie van Bofill om het 
wonen aangenamer te maken, komt vooral tot uiting in de 
extra’s die het geheel te bieden heeft: dakterrassen, solaria, 
een zwembad en een sauna, allemaal gereserveerd voor 
gebruik door de bewoners.  

Daarnaast beschikt het complex ook over een restaurant 
en twee winkels op het eerste niveau. Het mag dan lijken 
op een fort, wie denkt dat we het hier over een onbegaan-
baar fort hebben, heeft het mis, want een appartement is 
in een paar muisklikken te boeken. 

Ricardo Bofill overleed in januari van dit jaar op 82-jarige 
leeftijd. Naast het nalatenschap van zijn architectenbureau,  
heeft hij honderden gebouwen over de hele wereld achter- 
gelaten voor iedereen om te bewonderen, waarmee  
Ricardo Bofill en de herinnering aan hem nog lang zullen 
voortleven in zijn architectonische kunstwerken. ■

INTERNATIONALE DAKEN

Een dak met een zwembad  

voor de bewoners. (Foto: RBTA)

Een kleurrijk spel van terrassen en bruggen. (Foto: RBTA)

Contrasterende kleuren in het Mediterrane 

landschap. (Foto: Tjerk van Duinen)

Secundaire binnenplaatsen hebben een roze kleur. (Foto: RBTA)

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.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

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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FLORIADE-PROJECT

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Het paviljoen van de WolUnie geeft de bezoeker inzicht in 
het natuurlijke kleuringsproces van wol. In 750 karakteristieke 
glazen cilinders in de zuidgevel wordt lokale wol op een 
langzame en natuurlijke manier onder invloed van direct 
zonlicht gekleurd door plantenextract van lokaal geteelde 
planten. Gedurende de looptijd van de Floriade ontwikkelen 
de kleuren zich. In een aantal flessen zitten gebreide mini- 
schaapjes. “Sommige mensen vinden het er een beetje 
raar uitzien, alsof het embryo’s zijn”, zegt bedenker en tex-
tielkunstenaar Bertina Slettenhaar lachend. In samenwer-
king met de Almeerse WolUnie wil de kunstenaar mensen 
ervan bewust maken dat je textiel ook op een duurzame, 
niet-chemische manier kunt kleuren. 

WOL KAN OOK OP HET DAK
Voor de opbouw van het paviljoen wordt gebruik gemaakt 
van een zichtbare houtconstructie met droge montage.  
Na de expo kan het object op eenvoudige wijze worden 
afgebroken en elders worden opgebouwd. Zo’n milieube-
wuste opzet verdient een bijzonder dak. Eduard Beekhuizen 
van Babylon Daken paste zorgvuldig gekozen dakmaterialen 
toe. “Al in een vroeg stadium werden we benaderd om een 
écht circulair dak te realiseren. Op de houten ondergrond is  

een Roov-folie aangebracht van Leadax, gemaakt  
uit restmateriaal van folies van autoruiten. Daarop 
ligt een drainagemat en als verbindend weefsel 
gebruiken we hier schapenvacht in combinatie 
met het substraat. We maken per geschoren 
schaap ongeveer anderhalve meter dakbedek-
king. Het heeft uitstekende eigenschappen en er 
is genoeg wol voorhanden. De sedummix-mat 
van Sempergreen zorgt voor een kleurrijk dakvlak 
gedurende de Floriade.”

Het hele paviljoen kan mogelijk elders weer een plaats 
krijgen, “maar als dat niet zo is, is voor het groendak al een 
nieuwe bestemming gevonden op een aantal schuren in  
de buurt.” Babylon Daken toont op de Floriade nog meer 
daktoepassingen met circulaire producten. Het dak van het 
Circuloco pand is de komende maanden proeftuin voor 
diverse varianten. ■

Arc2 architecten ontwierp voor de Wereldtuinbouwtentoonstelling  

Floriade 2022 een bijzonder circulair en remontabel paviljoen in  

opdracht van de WolUnie: ‘Shades of Nature’. De zuidgevel bestaat uit 

doorzichtige containers met natuurlijk gekleurde vloeistof, die de erin 

gedompelde wol gedurende de Floriade kleurt. Op het dak ligt sedum 

in een bed van wol van lokale schapen. Eduard Beekhuizen van  

Babylon Daken voegt daarmee een circulair dak toe aan het pand.

Omringd door schapenwol

De zuidgevel bestaat uit doorzichtige containers met natuurlijk 

gekleurde vloeistof, die de erin gedompelde wol gedurende de 

Floriade kleurt.

Paviljoen van de WolUnie: op het dak ligt sedum  

in een bed van wol van lokale schapen.

Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

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

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

Nu ook in 
Leeuwarden!

De veerkrachtige Granuflex® rubber tegels zijn multifunctioneel en toepasbaar op 
daken voor beloopbaarheid, veiligheid en drukverdeling.  Ze zijn schok-absorberend, 
extreem weerbestendig, water- en vochtdoorlatend, slijtvast, sneldrogend, rotvrij, 
nagenoeg ongevoelig voor algen en mossen en onderhoudsarm. Dankzij de met 
noppen uitgevoerde onderzijde is er tevens altijd een ongehinderde waterafvoer.  

Toegepast bovenop dakbedekking is er geen UV veroudering van de dakbedekking 
en geen directe mechanische (punt)-belasting meer. De tegels zijn aan de onderkant 
voorzien van noppen waardoor de waterafvoer onder de tegel richting dakwaterafvoeren 
ongehinderd plaatsvindt. Hiertussen kunnen tevens kabels worden weggewerkt. 

Granuflex® rubber tegels zijn beschikbaar in verschillende kleuren en zeer geschikt 
als toplaagafwerking op daken en balkons, als slipvrije looppaden op daken en 
terrassen en bij galerij-opplus systemen of binnenshuis als dempende ondergrond . 
Ook zijn ze toepasbaar als zone-markering en drukverdeler voor draagpunten van bijv. 
zonnestroomsystemen of installaties. De uitvoering met kunstgras is daarnaast ideaal 
om een groene zone te creëren of bijv. een speelplaats mee te bekleden, tuin op een 
veilige manier te decoreren of als aanvulling op een groendak. Kortom: Granuflex® 
rubbergranulaattegels zijn flexibel, veilig en veelzijdig!

Ga voor Granuflex®
Energieabsorberende rubber tegels

Flexibel, veilig 
en veelzijdig.



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!

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
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ROTTERDAMSE DAKENDAGEN

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Nog niet eerder konden zoveel mensen het dak op in  
Rotterdam. De jaarlijkse Rotterdamse Dakendagen tijdens 
de Rotterdam Architectuur Maand zijn al vaste prik,  
maar volgend jaar komt er een groots, eenmalig dakevene- 
ment bij. Rotterdamse Dakendagen organiseert nu ook de 
Rotterdam Rooftop Walk: een route op dakniveau, inclusief 
een luchtbrug tussen WTC Rotterdam en de Bijenkorf, ont-
worpen in samenwerking met architectenbureau MVRDV. 
Naast een uniek uitzicht is de route ook een manier om  
te beleven hoe innovatief dakgebruik bijdraagt aan een 
betere toekomst voor de stad. Het ontwerp van de Rotterdam 
Rooftop Walk bouwt voort op een traditie van grote publieks-
trekkers op hoogte, zoals ‘De Trap’ bij het Groothandels-
gebouw in 2016 en verder terug de kabelbaan van C70  
en de bouw van de Euromast voor de Floriade in 1960.
Rotterdamse Dakendagen realiseert dit grote evenement 

naast het bestaande festival in juni, in samenwerking met 
Gemeente Rotterdam en vele andere partners. Bedrijven 
en non-profitorganisaties laten op de daken hun nieuwste 
dakinnovaties zien. Bijvoorbeeld op het gebied van groen, 
water, energie-opwekking en woon- en verblijfsruimte op 
daken. Ook kunstenaars en wetenschappers verbeelden 
de toekomst van het dak en de stad. Het resultaat is een 
grootse manifestatie, waar alle stedelijke uitdagingen van 
deze tijd voorbijkomen: van bewoners beschermen tegen 
de gevolgen van klimaatverandering, tot het creëren  
van een prettige openbare ruimte in een stad die steeds 
drukker wordt.

Voor informatie en tickets zie rotterdamsedakendagen.nl. ■

De Rotterdamse Dakendagen zijn weer  

in aantocht en dit jaar gaat dat verge- 

zeld van een spectaculair onderdeel:  

de Rotterdam Rooftop Walk. Via deze  

speciale luchtroute kan van 26 mei tot en met 24 juni op hoogte een 

route worden afgelegd tussen het WTC Rotterdam en de Bijenkorf.

MVRDV ontwerpt  
Rotterdam Rooftop Walk

Beelden: MVRDV

www.mawipexprefabsolutions.nl
info@mawipexprefabsolutions.nl

One 
size 
fits 
NONE.
Daarom bezorgen wij u een 
prefaboplossing op maat.

Mawipex Prefab Solutions begeleidt 
u van probleem tot oplossing in het 
prefabriceren van daken en gevels.

Staat u voor een uitdaging in uw prefab 
productieproces?
Mawipex Prefab Solutions ontfermt 
zich als geen ander over uw uitdagingen 
en stelt vanuit een innovatieve 
en onpartijdige insteek mogelijke 
oplossingen voor.

Ontdek meer op:Ontdek meer op:

Mawipex Prefab Adv A4.indd   1Mawipex Prefab Adv A4.indd   1 15/04/22   11:2815/04/22   11:28



Veiligheid en arbo
Veiligheid en goede werkomstandigheden op het platte 
dak: twee afzonderlijke aspecten maar volgens Rolf Kuiper 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. “Het gaat primair 
om de veiligheid van de dakdekkers. Wie daar als werk-
gever onvoldoende aandacht aan besteedt, wordt als 
bedrijf niet serieus genomen. Terecht. Je moet vóór  
aanvang van het werk de veiligheid op orde hebben. 
Daarnaast moet je je medewerkers en onderaannemers 
alle middelen aanreiken om veilig en gezond op het dak te  
kunnen werken. Daar ligt ook een taak voor de arbovoor-
lichter. Hij kan de werkgever informeren en adviseren 
over veilig werken en betere arbeidsomstandigheden.”

Volgens Kuiper zijn de arbeidsomstandigheden de afgelo-
pen twee decennia sterk verbeterd: “Kijk naar de huidige 
tilnorm. Vroeger waren rollen van 50 kilo geen uitzonde-
ring. Nu is dat maximaal 25 kilo. Een ander voorbeeld is 
het verwijderen van grinddaken. Ooit verwijderden we 
het grind met schep en kruiwagen. Nu schakelen we een 
gespecialiseerd bedrijf in om het weg te zuigen. Kranen,  
liften et cetera hebben veel zwaar lichamelijk werk over- 
bodig gemaakt. Langer gezond werken op het dak is het 
credo. Laat de dakdekker op een normale manier zijn 
pensioen halen. Goede instructie en arbovoorlichting zijn 
hierbij onmisbaar. Daar ligt de meerwaarde van SBD.”

Belang arbovoorlichter
Ben Bleumer is het daar hartgrondig mee eens. Hij heeft 
zitting in het Bestuur van SBD namens FNV Bouwen & 
Wonen. “Dakdekker is een zwaar beroep. Je staat in 
weer en wind op dat dak. Hoewel veiligheid en arbeids-
omstandigheden verschillende zaken zijn, grijpen ze 
hier in elkaar. Je moet kijken naar de korte én de lange 
termijn. De gevolgen van blootstelling aan de zon of aan 
gevaarlijke stoffen openbaren zich vaak pas jaren later. 

Als werkgever moet je middelen ter beschikking stellen 
om die blootstelling te voorkomen. Als werknemer moet 
je die middelen gebruiken. Ondanks alle afspraken in de 
CAO staan we daar nog te weinig bij stil. Ook als dakdek-
ker moet je de regels eerst kénnen voordat je ze gaat 
toepassen. Het mag duidelijk zijn dat de arbovoorlichter 
hierin een grote rol speelt. Zonder goede voorlichting 
over veiligheid en arbeidsomstandigheden komt het niet 
van de grond. Het is effectief om dit in de voorfase te 
laten verlopen via de voorman en de werkvoorbereider. 
Maar al is de voorlichting nog zo compleet en zijn de 
instructies nog zo duidelijk, de dakdekker heeft ook zijn 
eigen verantwoordelijkheid. Als hij het te warm vindt  
om tijdens het werken met gevaarlijke stoffen een masker 
te dragen, dan ontloopt hij die verantwoordelijkheid.  
Als het misgaat, dan ondervindt hij daar niet alleen per-
soonlijk hinder van. Zoiets straalt ook af op de werkgever. 
Mijn motto is: ‘Werk veilig of werk niet’. Als er persoon-
lijke beschermingsmiddelen voorhanden zijn, gebruik ze  
dan ook. De arbovoorlichter kan hierbij helpen. Dat is 
nodig. In de lijn van inkoop en werkvoorbereiding via uit- 
voerder naar voorman moeten veiligheid, gezondheid en  
arbeidsomstandigheden nóg prominenter aan bod komen.  
De arbovoorlichter heeft ook hierin een belangrijke taak. 
Bouwbreed hebben we immers te maken met circa  
twintig doden per jaar. En elke dode is er één te veel.  
Er valt nog een wereld te winnen.” ■

Veiligheid en goede arbeidsomstandigheden op het platte dak zijn niet altijd vanzelf-

sprekend geweest. Rolf Kuiper, directeur en mede-eigenaar van Verbidak bv in 

Winschoten en namens VEBIDAK bestuurslid van de Stichting Bedrijfstakregelingen 

Dakbedekkingsbranche (SBD): “Begin jaren ’90 werkte ik zelf op het dak. Er was toen 

veel minder aandacht voor veilig werken dan nu. Je keek uit wat je deed, natuurlijk, 

maar dat was het dan wel. Sindsdien zijn de arbeidsomstandigheden van de dakdek-

ker en de veiligheid op het dak enorm verbeterd.”

Veiligheid en goede  
arbeidsomstandigheden  
gedeelde verantwoordelijkheidDe Stichting Bedrijfstakregelingen Dakbedekkingsbranche (SBD) is actief op het gebied van arbeids-

omstandigheden en arbeidsmarkt in de sector bitumineuze en kunststof dakbedekkingen (BIKUDAK). 
SBD wordt paritair aangestuurd door de organisaties van werknemers (CNV Vakmensen en FNV  
Bouwen & Wonen) en werkgevers (VEBIDAK). Een kerntaak van SBD is het geven van informatie en 
voorlichting over veilig en gezond werken aan dakdekkers en dakbedekkingsbedrijven. Ook is SBD 
verantwoordelijk voor de instandhouding en actualiteit van de Arbocatalogus Platte Daken.

We zijn op zoek naar twee

arbovoorlichters (m/v)

Als arbovoorlichter komt je helikopterview je uitstekend van pas. Je bezoekt bouwlocaties en dakbedekkingsbedrijven 
en weet haarfijn aan welke informatie behoefte is. Je neemt de situatie ter plekke snel op, signaleert knelpunten  
en komt met verbeterpunten op het gebied van veiligheid en gezondheid. Je legt even makkelijk contact met de dak-
dekkers als met hun werkgever, de uitvoerder en de werkvoorbereider. De relevante wet- en regelgeving heeft voor 
jou geen geheimen. Je schrikt er niet voor terug om in externe commissies je zegje te doen. Plankenkoorts weet  
je daadkrachtig te overwinnen. Op jouw vakgebied ben je een vraagbaak voor werknemers, bedrijven, ZZP-ers,  
brancheorganisaties en het sectorale opleidingsinstituut.

Wat ga je nog meer doen?
• Begeleiden, opstellen en actualiseren van RI&E’s
• Ondersteunen van preventiemedewerkers en externe arbo-adviseurs
• Opstellen van rapportages naar aanleiding van werkbezoeken
• Ontwikkelen van toolboxpresentaties
• Organiseren van toolboxmeetings op project- én bedrijfslocaties
• Vragen beantwoorden over arbo en veiligheid 
• Meewerken aan brancheprojecten m.b.t. loopbaanontwikkeling en duurzame inzetbaarheid

Wat verwachten we verder van je?
• Je hebt een diploma Veiligheidskundige op minimaal MBO-niveau
• Je hebt bij voorkeur werkervaring in de BIKUDAK of aantoonbare affiniteit met de sector
• Je bent bereid en in staat om jezelf de vereiste kennis snel eigen te maken
• Je legt makkelijk een koppeling tussen de Arbocatalogus Platte Daken en de praktijk

Wat mag je van ons verwachten?
• Een interessante job met veel bewegingsvrijheid
• Uitstekende arbeidsvoorwaarden
• Alle middelen om je werk effectief en met plezier uit te voeren

Past deze functie jou? Solliciteer dan snel!
Wil je meer informatie over de functie van arbovoorlichter? Bel dan met Cees Woortman, tel. 030 - 606 32 38  
of met Hanane Chikhi, tel. 06 - 207 488 51. Je sollicitatie kun je sturen naar het Bestuur van SBD: info@sbd.nl.  
Stuur ook een overzicht mee van je opleidingen en werkervaring. We laten daarna snel van ons horen!

Rolf Kuiper Ben Bleumer



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 beste

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

D&Z2022deelnemers.indd   1D&Z2022deelnemers.indd   1 11-04-2022   11:0011-04-2022   11:00
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NIEUWSLIJN

LEADAX MAAKT DAKEN WATERDICHT OP FLORIADE 
Leadax heeft op de Floriade Expo vier daken waterdicht  
gemaakt. Hiervoor zijn de loodvervanger Leadax Original 
en de dakbedekking Leadax Roov gebruikt. De grondstof  
voor deze producten is gerecycled plastic (r-PVB). 
Deze plastic folie wordt gebruikt in veiligheidsglas. 
Door gerecycled plastic afval in te zetten als grondstof 
belandt het niet in de grond en wordt het niet verbrand. 
Dit is beter voor de leefbaarheid van onze planeet. 
Leadax-producten zijn bovendien ‘designed to dismantle’. 
Dit houdt in dat ze aan het eind van hun levensduur 
eenvoudig gedemonteerd en gerecycled kunnen 
worden, waarna de gewonnen grondstof ingezet wordt 
voor nieuwe Leadax-producten. 

A G E N D A
12 mei  
VAKBEURS OPENBARE RUIMTE (België),  
Brussels Expo. Van 9.30 - 17.00 uur.  
https://openbareruimte.be/

17 - 19 mei  
Gecombineerde VAKBEURS HOUTBOUW,  
RENOVATIE EN MONUMENTEN  
Brabanthallen ’s-Hertogenbosch  
van 09:00 - 17.00 uur.

19 mei  
DAG VAN DE CONSTRUCTEUR  
Thema “De constructeur van de 21e eeuw’.  
De dag staat in het teken van verduurzaming,  
circulariteit, digitalisering en constructieve veiligheid. 
Buitenplaats Kameryck, www.vnconstructeurs.nl 

21 mei - 29 mei  
BATIBOUW  De grootste  
(ver)bouwbeurs van België met  
bijna duizend exposanten.  
Brussels Expo,  
van 10.00 - 17.00 uur, www.batibouw.com.

31 mei - 2 juni  
GEVEL  Vakbeurs voor  
ontwerp en engineering  
van de gebouwschil.  

Jaarbeurs Utrecht. Van 10.30 - 17.30 uur.  
www.gevel-online.nl

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

10 - 12 juni  
HUIS & ENERGIE   
Grote landelijke consu-
mentenbeurs voor duurzame energie en duurzaam 
wonen.  
Brabanthallen te ‘s-Hertogenbosch.  
Van 10.00 - 17.00 uur, www.huisenergie.nl

5 - 8 juli  
DACH + HOLZ INTERNATIONAL   
Grootse ontmoetingsplaats voor dakwerkers,  
timmerlieden en loodgieters. Messe Köln,  
van 9.00 - 18.00 uur, www.dach-holz.com

TWEEDE DAKCURSUS PLATTE DAKEN 2022
Aan de tweede zevendaagse Dakcursus van 2022 van BDA Dak- en Gevel-
opleidingen hebben 23 personen deelgenomen. Van hen namen 22 deel 

aan het examen en daarvan behaalden achttien cursisten direct het 
 diploma, een slagingspercentage van ruim 80%. De hoogste examencijfers 

werden behaald door Bert Dorgelo van Carlisle Construction Materials;  
hij ontving een mooie sculptuur van De Dakconnaisseur. Eervolle vermel-

dingen waren er voor Edwin Schuurbiers van Mawipex en Lucas Hartkamp 
van XLHC. De cursus werd gemiddeld met een 8.0 gewaardeerd.

De derde Dakcursus die start op 6 april is vol bezet. In het najaar start de 
Dakcursus op 7 september. De cursus is vooral bedoeld voor nieuwe  

instromers en doorstromers in de dakbedekkingsbranche en voor  
medewerkers van corporaties, gemeenten en aannemers die in relatief 

korte tijd veel kennis willen vergaren over alle facetten van het platte dak.  
Meer informatie over deze en andere  

cursussen kunt u terugvinden op onze site  
www.bdaopleidingen.eu. Het totale cursusover-

zicht is telefonisch aan te vragen op nummer 
085-4871910 of via info@bdaopleidingen.nl.

MEIMAAND DEMO MAAND
In mei organiseert Brouwers Zink & Dak een aantal Demo Dagen. Tijdens deze 
dagen zullen naast onze vertrouwde partners, een aantal nieuwe partners hun 
producten presenteren. Brouwers investeert graag in kennis. Dit gebeurt op ver-
schillende manieren: interne medewerkers kunnen bijvoorbeeld cursussen volgen 
bij BDA Dak- en Gevelopleidingen en ze krijgen de mogelijkheid om trainingen te 
volgen bij leveranciers. Ook klanten kunnen profiteren van de kennisdeling op de 
leuke en interactieve Demo Dagen. Die vinden plaats op de volgende vrijdagen 
van 13:00 tot 17:00 uur: op 6 mei in Maastricht, 13 mei in Gouda en op 20 mei in Eindhoven. Op deze dagen zullen naast  
de vertrouwde partners, een aantal nieuwe partners hun entree maken: Leadax (loodvervangers), Trilago BV (duurzame 
kunststof hemelwaterafvoeren voor bitumineuze dakbedekkingen), VM Building Solutions (leverancier van EPDM dakbanen  
en SureSeal) en Icopal (bitumen dakdekking en Universal dakbanen). Voor locaties zie www. brouwerszink.nl

P E R S O N A L I A
Marc van Rosmalen nieuwe directeur VHG
Marc van Rosmalen wordt per 1 juni 2022  
de nieuwe directeur van Koninklijke  
Vereniging van Hoveniers en Groen- 
voorzieners (VHG). Van Rosmalen  
wordt verantwoordelijk voor de aan- 
sturing van het verenigingsbureau  
en de doorontwikkeling van de vere- 
niging. “Ik heb enorm veel zin om mij in  
te zetten voor VHG”, aldus de aanstaande  
directeur. “De leden werken aan een groenere en  
betere leefomgeving en een duurzamer Nederland,  
dat spreekt mij enorm aan. Samen met hen én het verenigings-
bureau ga ik flink aan de slag om van VHG een nog sterkere en 
betere vereniging te maken die haar leden optimaal bedient. 
Dat is immers waar VHG het uiteindelijk voor doet.” 
Van Rosmalen is momenteel Manager Ledenbelang en MT-lid bij 
de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM) 
en daarvoor was hij in verschillende rollen actief bij Aedes.

Wim van Venrooy geflankeerd door de twee jubilarissen. 

2 X 40 JAAR BIJ VAN VENROOY DAKBEDEKKING
Jan Groote en Luck Kip zijn in april 2022 beide 40 jaar 
in dienst zijn bij Van Venrooy Dakbedekking. Dat mocht 
en kon weer gevierd worden en wel met een gezellige 
receptie, waarbij de heren het Gouden jubileum  
Van Venrooy Speldje, een bloemetje en een envelop  
met inhoud overhandigd kregen. Ook onze personeels-
vereniging heeft Jan en Luck in het zonnetje gezet,  
met wederom een envelop met inhoud. Jan Groote en 
Luck Kip zijn sinds 1982 aan de slag als dakdekker en 
hebben zowel de diverse ontwikkelingen en innovaties  
in de dakenbranche als die bij Van Venrooy mogen 
meemaken. Als zeer ervaren leermeesters hebben ze  
ook vele collega’s de fijne kneepjes van het vak bijge-
bracht. Beiden worden zeer gewaardeerd, zowel bij 
collega’s als ook bij klanten. “Beschouw het dak al ware 
het je eigen dak” is een credo dat door deze twee heren 
altijd uitgedragen wordt. Luck is per 1 mei met pensioen 
gegaan. Van Venrooy wenst hem het allerbeste en een 
goede invulling van al zijn vrije tijd.

SPEED UP YOUR CAREER MET TOM CORONEL
Autocoureur Tom Coronel is het gezicht van de campagne  

Speed Up Your Career van de dakdekkersbedrijven  
Oranjedak en Patina Dakdenkers. Samen met Coronel wordt 
gezocht naar dakdekkers. Het sollicitatiegesprek vindt plaats 

op de kartbaan van Coronel in Huizen. Het idee is dat  
dakdekken en autosport meer gemeen hebben dan men 
denkt. In beide takken van sport draait het om passie voor 

techniek en innovatie en om hoogstaande kwaliteit en 
topprestaties. En natuurlijk om snelheid. Daarom hebben 

Oranjedak en Patina Dakdenkers een partnership gesloten 
met autocoureur Tom Coronel. Hij zal voor beide bedrijven 

een ambassa deursrol vervullen en onder meer sollicitatie-
gesprekken houden op zijn kartbaan in Huizen. Daarnaast 

gaat hij technische scholen bezoeken om studenten en-
thousiast te maken voor het dakdekkersvak. De dakdekkers 

die worden aangenomen, gaan bovendien met Coronel 
racen op het circuit van Zandvoort. ‘Ik ben in hoge mate 

geïnteresseerd in techniek. Techniek speelt een grote rol bij 
dakdekkers. Ook prestatiedrang en oog voor perfectie heb 
ik met hen gemeen. Het idee van het sollicitatiegesprek op 
de kartbaan vind ik bovendien erg origineel.’ Oranjedak en 

Patina ondersteunen Coronel ook bij zijn race-activiteiten.

RECTIF ICATIE
In de april-editie van Roofs is in Nieuwslijn  
bij het bericht over de nieuwe directeur  
van Vesp abusievelijk een foute  
afbeelding geplaatst. Hierbij de juiste  
foto van Pieter van Beek.
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AAN TAFEL MET…
Lodewijk Hoekstra

INTERNATIONALE DAKEN
Javits Center, New York

LOGISTIEKE GEBOUWEN GESCHIKT  
MAKEN VOOR ZONNEPANELEN
Enorme potentie, kleine investering

SPECIAL 
Gebruiksdaken

DAKBEDEKKING  I  VLOEIBARE WATERDICHTING  I  ISOLATIE

Van duurzame producten… 
van 1 fabrikant…
naar IKO atelia circulaire daksystemen!
De nieuwe IKO atelia daksystemen zijn volledig circulaire daksystemen.  
Na hun gebruiksperiode zijn deze systemen volledig demonteerbaar en herbruikbaar. 
De vrijgekomen bitumen-materialen worden teruggenomen en ingezet als (secundaire) 
grondstof voor nieuwe IKO dakbanen.

Ontdek het op atelia.iko.com

IKO & CIRCULARITEIT
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