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COLUMN

Het thema van dit nummer is gebruiksdaken:  
het benutten van het dakoppervlak voor meer doel
einden dan alleen het waterdicht maken en dienen  
als bouwfysische schil (geluid, brand, koude).
Wat ik een aantal jaren geleden ook al eens bij het  
uitreiken van het Dak van het Jaar heb gezegd,  
is dat deze extra functies nooit ten koste mogen gaan 
van deze primaire functies, met waterdichtheid voorop.  
Dat lijkt logisch, maar hier wordt helaas nog als eens 
tegen gezondigd. Niet zelden op basis van kosten
overwegingen wordt de besparing dan gevonden in  
de vorm van een minder zekere waterdichting;  
die is immers het minst sexy. 

In werkelijkheid is de situatie juist andersom: aan de 
waterdichtheid dient bij gebruiksdaken extra aandacht 
en dus ook geld te worden besteed. Vaak worden ze 
zwaarder belast, is de waterdichte laag lastiger te berei
ken en zijn de consequenties van lekkages extra groot. 
Kortom: hoe meer functies een dak krijgt, des te meer 
aandacht dient er uit te gaan naar de primaire functie 
van waterdichting.

Een meer indirecte primaire functie van het dak,  
of eigenlijk van dit dak tezamen met de onderliggende 
constructie, is het bieden van voldoende sterkte en 
draagkracht. Een draagconstructie, die op basis van 
economische overwegingen op het randje is ontworpen, 
zal iedere aanpassingen of verandering wat betreft het 
gebruik van het dak belemmeren of minimaal lastig 
en duur maken. Bijna dagelijks lopen we in de praktijk 
tegen dit probleem aan bij het plaatsen van zonne
panelen op een dak, met name in het geval van lichte 
industriedaken. Een in dit kader interessante rapportage  
is ‘Constructieve beperkingen voor zon-op-dak in  
utiliteitsbouw ’, opgesteld op basis van een onderzoek 
uitgevoerd door Systemiq (SIQ) en Evers Partners (EP)  
in opdracht van en in samenwerking met TKI Urban 
Energy en RVO.

Om voor toekomstige ontwikkelingen wat betreft gebruiks
daken en het gebruik van daken de noodzaak van dit 
soort studies en rapportages te verminderen, is het aan 
te bevelen om bij de dimensionering van de draagcon
structie bij nieuwbouw enige ‘redundancy’ in te bouwen 
en niet op de grens te rekenen en dimensioneren. Dat kost 
geld – overigens een fractie van wat aanpassingen  
achteraf kosten –, maar het is zeker geen weggegooid 
geld om in deze toekomstige flexibiliteit te investeren.

Investeer in toekomstige 
flexibiliteit

Flexibiliteit betekent dat het, ook wat betreft andere aspec
ten dan constructieve, niet te lastig mag zijn om aan een 
gebruiksdak een nieuwe of andere functie toe te kennen. 
Het is zeker te verwachten dat er in de toekomst nieuwe 
gebruiksdoelen worden bedacht c.q. zich aanbieden.  
Als dat dan bijvoorbeeld een bestaand groendak betreft 
waarbij de grond en de beplanting met kruiwagens over 
grote afstanden afgevoerd moeten worden, kan dat een 
behoorlijke belemmering inhouden. In dat kader zijn  
slimmere opties te bedenken dan los gestorte aarde.  
Denk bijvoorbeeld aan kantenklare frames die afsteunen 
op de draagconstructie en die groenbakken kunnen dragen, 
maar ook zonnepanelen of bestratingselementen. 

De ontwikkeling van gebruiksdaken biedt een zee aan  
mogelijkheden voor innovaties en innovatieve geesten, 
zoals ook uit een aantal artikelen in dit nummer blijkt! ■

Otto Kettlitz

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

EASY STICK GS
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The Natural Pavilion,  
Floriade Almere

bovenal functioneel dak gecreëerd. De regen kan door 
de open kubussen heen vallen op de plantenbakken die 
kruiden en groenten produceren voor de horeca.

Het gebouw is natuurinclusief ontworpen en sluit aan bij 
het Floriadethema Growing Green Cities. Buiten en tegen 
de gevel groeien inheemse beplantingen aansluitend op 
de aanwezige flora en fauna in Flevoland. De beplanting 
zuivert water en lucht, faciliteert biodiversiteit, houdt hemel
water vast en slaat stikstof en CO2 op.

SAMENWERKING
‘Met The Natural Pavilion laat een consortium van bijna 
twintig Nederlandse bedrijven zien dat het nu al mogelijk 
is om op industriële schaal volledig circulair, biobased, 
energieneutraal en in nauwe samenhang met de natuur 
woningen, scholen en kantoren te bouwen’, schrijft het 
persbericht, en zo ervaart projectmanager Sterken het  
project ook. “We hebben bewust gekozen voor partners 
met wie we goede ervaring hebben en nieuwe partners 
met wie we in de toekomst ook verder willen. Het project 
moest in een hoog tempo worden gerealiseerd.  

The Natural Pavilion op de Floriade is ontworpen door  
DP6 architectuurstudio op basis van de door de Noordereng 
Groep en Oosterhoff ontwikkelde Houtkern Bouwmethode. 
Met een casco opgebouwd uit vierkante kubussen met 
houten ribben is een bijna honderd procent biobased  
expositiecentrum gerealiseerd. “De eisen van de Floriade 
voor dit pand waren hoog voor circulair, en duurzaamheid”, 
zegt projectmanager Bert Sterken van de Noordereng 
Groep. “Met de door ons consortium ontwikkelde HoutKern 
Bouwmethode bewijzen we dat we nu al aan de klimaat
ambities van 2050 kunnen voldoen.”

Ook het dak ontkomt niet aan de strenge eisen van de 
ontwikkelaars van herbruikbaar en duurzaamheid.  
Sterken: “We willen nieuwe dingen laten zien die een con 
structieve bijdrage leveren aan de toekomst van het circu
lair bouwen in Nederland.”

TECHNIEK
Op het dak geen zware installaties voor het regelen van de 
binnentemperatuur. Natuurlijke ventilatie zorgt ervoor dat 
het klimaat binnen comfortbel genoeg is gerelateerd aan 
de buitentemperatuur. Door het automatisch mechanisch 
openen of sluiten van glazen lamellen van hergebruikt 
glas in de louvreramen, kan de luchtstroom koele lucht 
toevoeren als het binnen te warm wordt. Op het dak staan 
alleen wat installaties voor het waterbeheer en er staat een 
houten constructie klaar voor het plaatsen van zonnepa
nelen. Ook die worden gemaakt op basis van gerecycled 
glas, waarmee de productietijd korter was dan wanneer je 
traditionele panelen uit het schap zou kiezen.”

Ronnie Roijakkers van JR Isolatie & Dakbedekkingen: “Het 
gehele dak is opgebouwd uit meerdere vierkante houten 
prefab dakplaten, die ter plaatse in het gereed staande 
houten skelet zijn geplaatst. Deze dakplaten hebben wij in 
samenwerking met timmerfabriek H.B. Oss vooraf voorzien 
van de metalen drukverdeelplaatjes, waarna de EPDM 
overheen uitgerold en via het inductiesysteem bevestigd 
is. Uiteraard moesten onze dakdekkers in het werk op de 
Floriade nog wel de aansluitingen onderling verlijmen en 
afkitten, zodat het geheel waterdicht zou zijn.

De sheddaken werden ook door de timmerfabriek (H.B. Oss)  
in segmenten geproduceerd. Ze zijn op dezelfde wijze 
bekleed en afgewerkt. De combinatie van EPDM en het 
inductiesysteem is op dit werk rechtstreeks op een houten 
ondergrond toegepast. Het is natuurlijk ook gewoon toe
pasbaar indien er een harde of zachte isolatie aanwezig is.”

ESTHETIEK
Het gebouw is een samenstel van twee kubussen die in 
een rechthoek drie hoog, rond een centraal gelegen  
atrium zijn gestapeld. Er is geen speciale constructie voor 
het dak gemaakt. De ribben van de kubussen vormen 
ook het stramien van het dakvlak. Met sedumdaken, open 
kubussen waar roosters op liggen, een sheddak boven 
het atrium en ruimte voor zonnepanelen is een speels en 

JHet Dak van het  aar 2022

In enkele maanden tijd realiseerde ontwikkelaar Noordereng Groep 

‘The Natural Pavilion’ op de Floriade. Met de HoutKern Bouwmethode 

is het paviljoen volledig modulair opgebouwd uit houten balken en 

kolommen, die alleen op de hoeken bij elkaar worden gehouden door 

gerecyclede stalen knopen. Ook bijna alle andere bouwproducten 

waarmee The Natural Pavilion is opgebouwd, zijn gemaakt van  

biobased materialen. Zo zijn de binnenwanden gemaakt van (rest)

materialen uit de land en tuinbouw: stro, vlas, paprikastengels en een 

afwerking met houtvezeltextiel. Het dak kon niet achterblijven.

NATUURLIJK, FUNCTIONEEL EN HERBRUIKBAAR MODULAIR BOUWCONCEPT

Op het dak geen zware installaties. Wel sheddaken voor lichtinval, zonnepanelen en sedum. 

(Foto: Lambert van den Bosch/Heko Spanten)

The Natural Pavilion: een mooi voorbeeld dat aantoont dat de 

klimaatambities van 2050 haalbaaar zijn. (Foto’s: ScagliolaBrakkee)

Dronebeeld tijdens de bouw. (Foto: Lambert van den Bosch/ 

Heko Spanten)

6     Roofs
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Benno Nijenhuis (Carlisle Construction Materials) over  
het Rhinobond: “Dit systeem maakt gebruik van speciaal 
ontwikkelde drukverdeelplaatjes voor het vastzetten van  
EPDMmembranen en de isolatie aan de dakconstructie 
door middel van inductie. Er ontstaat een verbinding zonder 
perforatie. Hierdoor is er minder bevestigingsmateriaal 
nodig, zijn er geen doorboringen en wordt de windbelasting 
beter verdeeld. Als aan het eind van de gebruikstijd de 
dakbedekking moet worden verwijderd, kun je met hetzelfde 
proces de drukplaatjes weer verwijderen.”

En dat zal naar alle waarschijnlijkheid met het hele paviljoen 
gebeuren. Sterken: “We weten nog niet precies wanneer de 
volgende fase voor dit gebouw zal ingaan”, besluit Sterken. 
“De Floriade zelf wil het pand mogelijk nog wat langer 
gebruiken, maar er zijn tal van mogelijkheden delen van 
het gebouw opnieuw te gebruiken. Er zijn gesprekken met 
Staatsbosbeheer om delen van het gebouw op diverse 
plekken te gebruiken als presentatiecentrum. Het is mooi 
dat de bomen die we gebruikten op deze wijze weer terug
keren naar het bos waaruit ze geoogst zijn.” ■

•  OPDRACHTGEVER: FLORIADE EXPO
•  ONTWIKKELAAR: NOORDERENG GROEP
•  ARCHITECT: DP6 ARCHITECTUURSTUDIO
•  ADVISEUR CONSTRUCTIE, BOUWFYSICA EN AKOESTIEK:  

OOSTERHOFF, ABT
•  ENGINEERING HOUTCONSTRUCTIE:  

OOSTERHOFF, ADVIESBUREAU LÜNING
•  ADVISEUR DUURZAAMHEID: HEDGEHOG COMPANY,  

DE GROENE JONGENS
•  DAKDEKKER: JR ISOLATIE & DAKBEDEKKINGEN
•  HOUTCONSTRUCTIES: HEKO SPANTEN
•  LEVERANCIER EPDM: CARLISLE CONSTRUCTION MATERIALS

Je moet je voorstellen dat de prijsvraag in mei van vorig 
jaar is gewonnen. Het bestellen en verwerken van hout 
neemt normaal veel meer tijd in beslag. Dankzij ieders  
inzet is het hout van de door Staatsbosbeheer gekapte 
bomen direct verwerkt tot spanten.”

“Het is een mooie showcase geworden waarmee we  
hebben laten zien dat het mogelijk is in korte tijd snel te 
kunnen bouwen. Voor het inlossen van de grote behoefte  
in Nederland aan nieuwe woningen, is er dankzij de samen 
 werkende partijen met deze houten casco bouw een 
prettige, betaalbare variant bijgekomen. Voor woning
bouwcorporaties die willen optoppen, zijn onze units een 
factor vier tot vijf lichter dan traditionele betonconstructies.  
Tevens is het een goede oplossing om aan bestaande  
gebouwen met platte daken één of twee lagen toe te  
voegen en zo het verhuurbaar oppervlak te verhogen.”

VEILIGHEID
“Op het gebied van veiligheid is de Floriade erg streng  
op handhaving van helm, hesjes en veiligheidsschoenen  
tijdens de bouwperiode”, verduidelijkt Sterken het veiligheids
aspect. “Ook het toezicht op aangescherpen en andere 
veiligheidsvoorzieningen is hoog. Het werken op het dak is  
met duidelijke ankerpunten goed veilig uit te voeren. Het dak  
is niet publiek toegankelijk, dus zijn daar geen andere  
voorzieningen getroffen dan de aanlijnmogelijkheid voor 
de mensen die er om professionele redenen moeten zijn.”

DUURZAAMHEID
Alles in het gebouw ademt duurzaamheid. Het materiaal
gebruik in de scheidingswanden, de houten trappen, vloeren  
en overige tentoongestelde materialen en producten  
benadrukken dat hergebruik circulariteit in de Nederlandse  
bouw mogelijk is. Om The Natural Pavilion te mogen rea
liseren, moest het bouwconsortium voldoen aan zeer  
strikte voorwaarden in de aanbesteding. In de allereerste 
plannen voor het Rijkspaviljoen is daarom al uitgegaan 
van honderd procent biobased bouwen, innovatieve en 
schaalbare oplossingen voor de hele markt, een circulair 
bouwproces met oog voor biodiversiteit, een emissieloze 
bouwplaats, een parametrisch ontwerp, duurzaamheids
prestaties van het hoogste niveau en de eis dat de hele 
businesscase circulair zou zijn.

Op het dak is dat dus niet anders. Roijakkers: “Toen wij als 
JR Isolatie & Dakbedekkingen uitgenodigd werden om mee 
te werken aan het realiseren van de dakbedekking, zeiden 
wij meteen ja. Reden hiervoor is dat wij als EPDMverwerkend  
bedrijf volledig achter de circulaire gedachte staan om 
bouwmaterialen op een simpelere wijze te kunnen herge
bruiken. We hebben veel ervaring met het verwerken met 
het Rhinobond® systeem waarmee het hergebruik ook 
optimaal mogelijk is. Bovendien geeft deze dakbedekking 
garantie op een lange levensduur en is door zijn stevigheid 
een perfecte ondergrond voor een groene toepassing op 
platte daken.”

JHet Dak van het  aar 2022 NATUURLIJK, FUNCTIONEEL EN HERBRUIKBAAR MODULAIR BOUWCONCEPT

Doorsnede met alle duurzame aspecten van het paviljoen in beeld. (Illustratie: DP6 architectuurstudio)

Het casco is opgebouwd uit vierkante  

kubussen met houten ribben.

(Foto: ScagliolaBrakkee)

Mooie inval van daglicht in het centrale atrium.

(Foto: ScagliolaBrakkee)
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INTERVIEW

Inkooporganisatie Coninko is volop in beweging: ze presenteren  

een nieuwe website en een nieuw plan, met de nadruk op samen 

business genereren. “De markt is complexer en veeleisender  

geworden”, zegt directeur Mark Hooijberg. “Wij brengen dat wat  

de producent wil in lijn met wat de dakdekkers willen.”

“ Wij zijn de verbinding  
tussen producent en  
dakdekkersbedrijf”

Nolanda Klunder

Mark Hooijberg begon vorig jaar als directeur van inkoop
organisatie Coninko. “We hebben ons als organisatie toen 
beraden op de vraag: wat is onze route? We hebben een 
nieuw businessplan opgesteld, waarvan de essentie is: 
samen succesvol. Het gaat ons dus niet alleen om het  
inkoopproces met de focus op de prijs, maar vooral ook 
om het genereren van business, waarmee we bedoelen 
dat we wensen, ideeën en marktvragen bij elkaar brengen.”

SAMEN SUCCESVOL
“Coninko brengt de twee partijen, de leveranciers en de 
dakdekkersbedrijven, met elkaar in gesprek”, licht Hooijberg 
toe. “Daarbij is er tussen de partijen een fundamenteel 
verschil. De leveranciers zijn verticaal georganiseerd,  
ze zijn smal en diep. Daar bedoel ik mee dat zij alles op hun 
specifieke vakgebied weten en daarin producten ontwikke
len. De dakdekkersbedrijven zijn echter horizontaal georga
niseerd, ze zijn breed georiënteerd. Zij ontwikkelen daken en 
zijn daar zo druk doende mee, dat ze niet altijd openstaan 
voor innovaties. We zien het als onze taak om de innovaties 
van de producenten bij de dakdekkers te brengen.  
Wij zijn het scharnierpunt, wij verbinden wat de producent 
wil met wat de dakdekkers willen. Op die manier kunnen 
we mét elkaar succes genereren en niet in elkaars verleng
de. Dat is de achterliggende gedachte van dat ‘samen 
succesvol’. We willen succes genereren op drie vlakken: 
financieel (via prijsafspraken), commercieel (partnerships 
en innovaties) en operationeel. Bij operationeel gaat het 
over hoe de processen in de praktijk beter kunnen,  
met de nadruk op digitalisering.”

DATA EENDUIDIG BESCHIKBAAR
Digitalisering is een groot thema bij Coninko, vertelt  
Hooijberg. “Om samen succesvol te zijn, moeten er barrières 
worden weggehaald. We willen alle data op een eenduidige 
manier beschikbaar maken voor onze klanten. Wij brengen  
bijvoorbeeld de voorwaarden van leveranciers in één 
Coninkoformat, met alle informatie gebundeld. Zo hoeven 
klanten niet te zoeken of te bellen met de leveranciers om 
basale zaken te achterhalen. Dit bespaart iedereen tijd.  
Het doel is immers om de eindklanten samen te bedienen, 
met ons drieën: de leverancier, de dakdekker en Coninko.”
Door de frequente prijswijzigingen zijn het turbulente tijden. 
“Alle prijswijzigingen leggen veel druk op de organisaties”, 
zegt Hooijberg. “Ook daarin willen wij faciliteren. In ons digi
tale artikelbestand kunnen we alle prijzen snel opnemen, 
en indien nodig ook de prijs die eraan komt. Het is mogelijk 
voor producenten om die data met één druk op de knop 
naar ons sturen. Daarin zijn enorme stappen gemaakt.  
We zijn met elkaar aan het bouwen. Het is wel een uitdaging 
in deze tijd door de snelle prijs en beschikbaarheidsontwik
kelingen. Vroeger moesten we de prijzen één keer per jaar 
aanpassen, nu vrijwel elke week. Om onze klanten optimaal 
geïnformeerd te houden, hebben we iemand aangenomen 
die het digitale artikelbestand uptodate houdt.”

VERANDERENDE MARKT
Hooijberg: “De markt is complexer en veeleisender geworden. 
Er zijn voortdurend ontwikkelingen op het gebied van wet en  
regelgeving, duurzaamheid, digitalisering, nieuwe verdien
modellen et cetera. De leveranciers zijn groter geworden. 
Voor individuele dakdekkersbedrijven is het daardoor  
moeilijk om alles bij te houden, mee te blijven doen en 
gesprekspartner te blijven. Hoe groot je ook bent, je hebt 
behoefte aan samenwerking met gelijkgestemden.  
Om kennis te delen. Wie niet kan delen, kan ook niet 
vermenigvuldigen. Dat is een cliché, maar we geloven er 
absoluut in. Niemand is op onze markt zo dominant dat hij 
er alleen maar op achteruit kan gaan door samenwerking: 
iedereen heeft voordeel van optrekken met leveranciers
partners. Ik ben ervan overtuigd dat het steeds moeilijker 
wordt om alleen op te blijven trekken.”

MARK HOOIJBERG (CONINKO)

“ Het doel is om de eind- 
klanten samen te bedienen,  
met ons drieën: de leverancier,  
de dakdekker en Coninko.”

“De markt is complexer en veeleisender geworden.”

Mark Hooijberg begon vorig jaar als directeur van inkoop-

organisatie Coninko. 
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Coninko is inmiddels gegroeid van 17 naar 20 deelnemende  
bedrijven. “We focussen ons op professionele dakdekkers
bedrijven, die een bepaalde schaalgrootte en een bepaald  
niveau van professionaliteit en automatisering hebben,  
met een meer dan regionale functie. Bedrijven die nieuw
bouw en renovatie verzorgen, met alle dakdeksystemen die 
beschikbaar zijn”, licht Hooijberg toe.

ONTMOETEN
“De klanten van Coninko vormen een gemêleerde club. 

Sommige dakdekkersbedrijven zijn heel innovatiegericht, 
andere juist risicomijdend. Als je die met elkaar in gesprek 
brengt, kan dat tot mooie dingen leiden. Vergelijk het met 
uit eten gaan: je kunt uitgebreid zoeken op websites met  
reviews van restaurants, maar als een vriend je een restau
rant aanraadt, dan hecht je daar meteen veel waarde aan. 
Zo werkt het ook hier. Als iemand een innovatietraject heeft 
gevolgd en erover vertelt, geeft dat inspiratie aan andere 
bedrijven die misschien minder geneigd waren te innove
ren. Dát willen we bij Coninko meer gebruiken.”

Een manier om dat te gebruiken, zijn de Coninkodagen. 
“Die zijn twee keer per jaar, in april en in oktober. Op 21 april 
waren er voor het eerst vier leveranciers bij, die hun ontwik
kelingen presenteerden aan de bedrijven. Zo krijg je meer 
interactie. Een belangrijk aspect van de Coninkodagen is 
ook dat dakdekkersbedrijven elkaar ontmoeten, waardoor 
ze van elkaar kunnen leren en kunnen overleggen.  
Onze klanten zien het belang ervan: één klant was verhin
derd, maar verder was de opkomst volledig.”

OLIFANTEN
De ambitie van Coninko is om met minstens 50% te groeien, 
zegt Hooijberg. “Groei is belangrijk, want de leveranciers 
worden door concentratie steeds groter. Alleen als wij ook 
voldoende omvang hebben, kunnen we een serieuze part
ner van de leveranciers blijven op het gebied van operatie, 
innovatie en digitalisering. Olifanten vrijen met olifanten.”
Een andere ambitie is om de werkzaamheden uit te breiden 
van de platte daken naar ook de hellende daken. “We zien 
namelijk dat de eindklant graag zakendoet met één partner. 
We richten ons daarbij op de projectmatige kant, niet op 
de afzonderlijke materialen als riet, lei of dakpannen.”

“De kern van Coninko is partijen verbinden”, besluit  
Hooijberg. “We zijn met een enthousiast team vol ideeën. 
We laten ons meer zien, via onze nieuwe website en  
bijvoorbeeld LinkedIn. Coninko heeft een omvang waar
door we een digitaal artikelbestand kunnen bieden,  
waarvan het niet uitmaakt of een leverancier er met  
honderd of tienduizend artikelen in staat. Wij maken het  
de dakdekkersbedrijven daarmee veel makkelijker.  
Het liefst zouden we tegen de dakdekkersbedrijven  
zeggen: post van leveranciers heb je niet meer nodig,  
wij zorgen dat je alle benodigde informatie bij elkaar  
hebt. Dat geeft rust en overzicht aan onze klanten.  
Daar werken we samen naartoe.” ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

INTERVIEW MARK HOOIJBERG (CONINKO)

“ De klanten van Coninko  

vormen een gemêleerde club.  

Sommige dakdekkersbedrijven  

zijn heel innovatiegericht,  

andere juist risicomijdend.”

Hooijberg presenteert het nieuwe businessplan ‘Samen Succesvol’.



WECAL: Compleet en objectief in isolatie- & dakbedekkingsmaterialen

TOTAALPAKKET VOOR DE DAKDEKKER

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

0343 - 59 50 10

BATIBOARD BRANDWERENDE ISOLATIEPLATEN EN 
FUTURA APAO DAKBEDEKKING VOOR BRANDVEILIGE 
OPLOSSINGEN OP LICHTE EN ZWARE GEBRUIKSDAKEN
✓  BATIBOARD:

- Drukvaste isolatie (klasse D) van geëxpandeerd perliet (EPB) voor platte daken
- Leverbaar met brandklasse B, A2 of A1 en met verhoogde brandwerendheid (EI)
-  Batiboard 200 zeer geschikt als beschermende drukvaste laag onder 

renovatiedaken met PV-systemen in combinatie met FUTURA APAO

✓  FUTURA APAO:
-  Het nieuwe eenlaagse dakbedekkingssysteem met BRoof T2 classificering en extreme 

weerstand tegen ponsbelastingen en hagel
 -  Leverbaar met speciale Super White Reflect mineraalafwerking voor duurzame 

gebruiksdaken met verhoogde SRI waarden

WecalSitekInsulationFUTURAgebruiksdaken210x297+3mm.indd   1WecalSitekInsulationFUTURAgebruiksdaken210x297+3mm.indd   1 17-05-2022   14:2517-05-2022   14:25

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

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

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

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

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

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

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

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

warmtepompsystemen
• En nog véél en véél meer.  

Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

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

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

Binnenkort
 ook

 in Groningen!
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DAKENBRANCHE

Uit het Marketingrapport Dakenbranche 2022 blijkt dat het aantal  

dakdekkersbedrijven in Nederland de afgelopen paar jaar fors is  

toegenomen. Inmiddels telt Nederland meer dan 4.500 economisch  

actieve dakdekkersbedrijven. De brancheomzet is spectaculair  

toegenomen. Bedroeg deze in 2015 nog € 1,3 miljard, in het jaar 2019 

was dit gestegen tot ruim €2,0 miljard.

Meer dakdekkersbedrijven,  
omzet fors gestegen

Over de afgelopen vijf jaar laat zowel het aantal bedrijven 
als het aantal vestigingen een flinke toename zien.  
Het aantal bedrijven met als hoofdactiviteit “dakdekken en 
bouwen van dakconstructies” is de afgelopen vijf jaar met 
38,7 procent toegenomen van 2.845 in het jaar 2016 tot 
3.945 in het jaar 2021. Ook op 1 januari 2022 was het aan
tal bedrijven ten opzichte van het voorgaande jaar sterk 
toegenomen. Het aantal vestigingen is in de afgelopen  
vijf jaar toegenomen met 37,4 procent, van 2.915 in het 
jaar 2016 tot 4.005 in het jaar 2021. 

Onderstaand figuur toont de procentuele mutatie per  
jaar van het aantal bedrijven en het aantal vestigingen 
van dakdekkersbedrijven volgens cijfers van het CBS  
(SBIcode 4391).

Begin 2022 stonden in het Handelsregister van de Kamers 
van Koophandel 4.805 bedrijfsvestigingen in  Nederland 
met als hoofdactiviteit “dakdekken en bouwen van dak
constructies” ingeschreven (SBIcode 4391), waarvan 4.774  
als hoofdvestiging of zelfstandige vestiging. Van alle inge
schreven dakdekkersbedrijven zijn er 4.495 economisch 
actief (in deze ondernemingen wordt ten minste 15 uur per 
week gewerkt. Een pensioen BV is bijvoorbeeld niet econo
misch actief.) In bovenstaande telling zijn bedrijven met de 
betreffende SBIcode als nevenactiviteit niet meegenomen. 
2.019 Bedrijven staan met de SBIcode 4391 (dakdekken en 
bouwen van dakconstructies) als nevenactiviteit geregis
treerd. Een bedrijf kan meerdere vestigingen hebben. 
Onderstaand figuur toont de ontwikkeling van het aantal 
bedrijven en het aantal vestigingen van dakdekkersbedrijven 
volgens cijfers van het CBS (SBIcode 4391).

PLATTE DAKEN, HELLENDE DAKEN EN RIETEN DAKEN
Binnen de dakenbranche zijn drie hoofdactiviteiten te 
onderscheiden en heeft ruim 80 procent van de bedrijven 
zich in een van deze activiteiten gespecialiseerd. De circa 
4.500 economisch actieve dakdekkersbedrijven zijn in te  
delen naar hoofdactiviteit. Circa 75 procent richt zich op 
platte daken, 11 procent op hellende daken en 14 procent 
van de ondernemingen betreft rietdekkers.  
Werkzaamheden aan hellende daken worden ook veel 
door bouwbedrijven uitgevoerd die niet onder de SBIcode 
van de dakdekkersbedrijven vallen.

BRANCHEOMZET DAKDEKKERS FORS GESTEGEN
De afgelopen paar jaar is de brancheomzet van de daken
branche spectaculair toegenomen. Bedroeg de branche
omzet in het jaar 2015 nog 1,3 miljard euro, in het jaar 2019 
was dit gestegen tot ruim 2,0 miljard euro.

Ontwikkeling netto-omzet dakenbranche (SBI-code 4391)  

in miljoenen euro’s excl. BTW. (bron: CBS)

De nettoomzet van de dakenbranche is van 1,2 miljard euro 
excl. BTW in het jaar 2013 gestegen tot ruim 2,0 miljard euro 
in het jaar 2019. Met name in de jaren 2018 en 2019 groei
de de omzet sterk. In de periode 20092013 was er geen 
sprake van omzetgroei. 

In onderstaand exploitatiebeeld is de resultatenrekening 
op hoofdlijnen weergegeven. In de resultatenrekening is de 
nettoomzet op 100 procent gesteld. De resultatenrekening 
geeft inzicht in de hoogte van enkele belangrijke kosten
posten als personeel en de inkoopwaarde van de omzet 
en het bedrijfsresultaat.

Het resultaat voor belasting is de afgelopen paar jaar toege 
nomen van 12 naar 16 procent. De personeelskosten bedra 
gen circa 20 procent van de nettoomzet en de inkoop
waarde van de omzet bedraagt iets meer dan de helft van 
de nettoomzet. De trendmatige verschuivingen zijn terug te  
voeren op het groeiend aandeel eenmanszaken. Bij een
manszaken zit de ondernemersbeloning in het resultaat 
voor belasting en het bedrijfsresultaat, vandaar de groei van  
deze componenten. Als gevolg van meer zelfstandigen 
loopt het aandeel personeel en dus personeelskosten terug. 

MEI DRUKSTE MAAND ZOEKVERKEER
Marktdata.nl heeft het Nederlandstalige zoekverkeer over 
dakdekkers in Google onderzocht over de afgelopen  
vier jaar (2018 t/m 2021) in Nederland. Uit de database 
van zoekopdrachten die gerelateerd zijn aan dakdekkers 
blijkt dat in de afgelopen vier jaar er maandelijks meer dan 
284 duizend zoekopdrachten in Nederland zijn uitgevoerd 
gerelateerd aan dakdekkers. Het gemiddeld aantal maan
delijkse zoekopdrachten betrof in het jaar 2018 187.000 zoek 
opdrachten. In het jaar 2021 werd er maandelijks gemiddeld 
365.000 keer gezocht met zoekopdrachten die gerelateerd 
zijn aan dakdekkers. Daarmee is het zoekvolume in drie jaar 
tijd bijna verdubbeld. ■

Bron: Marketingrapport Dakenbranche 2022

 
Sterke groei aantal en dakdekkerbedrijven 
 
Uit het Marketingrapport Dakenbranche 2022 blijkt dat het aantal dakdekkerbedrijven in Nederland de 
afgelopen paar jaar fors is toegenomen. Inmiddels telt Nederland meer dan 4.500 economisch actieve 
dakdekkerbedrijven. 
 
Begin 2022 stonden in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel 4.805 bedrijfsvestigingen 
in Nederland met als hoofdactiviteit “dakdekken en bouwen van dakconstructies” ingeschreven (SBI-
code 4391), waarvan 4.774 als hoofdvestiging of zelfstandige vestiging. 
 
Van alle ingeschreven dakdekkerbedrijven zijn er 4.495 economisch actief. Economisch actief 
betekent dat er in deze ondernemingen ten minste 15 uur per week wordt gewerkt en daarmee 
deelneemt aan het economisch verkeer. Economisch actief impliceert dat de onderneming aan het 
economisch verkeer deelneemt. Een pensioen B.V. is een voorbeeld van een bedrijf dat niet 
economisch actief is. In bovenstaande telling zijn bedrijven met de betreffende SBI-code als 
nevenactiviteit niet meegenomen. 2.019 Bedrijven staan met de SBI-code 4391 (dakdekken en 
bouwen van dakconstructies) als nevenactiviteit geregistreerd. 
 
Een bedrijf kan meerdere vestigingen hebben. Onderstaand figuur toont de ontwikkeling van het 
aantal bedrijven en het aantal vestigingen van dakdekkerbedrijven volgens cijfers van het CBS (SBI-
code 4391).  
 

 
ontwikkeling aantal bedrijven en vestigingen van dakdekkerbedrijven per jaar volgens het CBS  
*) voorlopige cijfers 
 
Over de afgelopen vijf jaar laat zowel het aantal bedrijven als het aantal vestigingen een flinke 
toename zien. Het aantal bedrijven met als hoofdactiviteit “dakdekken en bouwen van 
dakconstructies” is de afgelopen vijf jaar met 38,7 procent toegenomen van 2.845 in het jaar 2016 tot 
3.945 in het jaar 2021. Ook op 1 januari 2022 was het aantal bedrijven ten opzichte van het 
voorgaande jaar sterk toegenomen. Het aantal vestigingen is in de afgelopen vijf jaar toegenomen met 
37,4 procent, van 2.915 in het jaar 2016 tot 4.005 in het jaar 2021. 
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De provincie Noord-Brabant telt met 1.187 dakdekker vestigingen het grootste aantal vestigingen. 
Bijna en kwart van alle bedrijfsvestigingen (24,7%) is in deze provincie gevestigd. Zeeland heeft met 
56 dakdekkerbedrijven het kleinste aantal vestigingen. 
 
 
 
 
 
 
Onderstaand figuur toont de procentuele mutatie per jaar van het aantal bedrijven en het aantal 
vestigingen van dakdekkerbedrijven volgens cijfers van het CBS (SBI-code 4391).  
 

 
procentuele mutatie aantal bedrijven en vestigingen van dakdekkerbedrijven per jaar volgens het CBS  
*) voorlopige cijfers 
 
Met uitzondering van de jaren 2010, 2012 en 2013 is het aantal bedrijven en vestigingen in de 
dakenbranche ieder jaar toegenomen. 
 
De definitie die het CBS hanteert van een bedrijf is als volgt: 
“De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen 
over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden. Uit deze definitie en met name uit het 
element zelfstandigheid volgt dat een bedrijf meer dan één vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één 
juridische eenheid. (Onder juridische eenheden worden zowel natuurlijke als rechtspersonen verstaan). Dit is het 
geval wanneer de afzonderlijke vestigingen of juridische eenheden niet zelfstandig opereren. Andersom komt het 
voor dat binnen een juridische eenheid verschillende onderdelen te onderscheiden zijn die wat betreft de 
productie zelfstandig opereren. Deze vormen dan op grond van de definitie evenzoveel bedrijven. Dit laatste doet 
zich vooral voor bij grotere concerns met uiteenlopende activiteiten. Wanneer een aldus gedefinieerde eenheid 
zich uitstrekt over verschillende landen wordt ter wille van de nationale statistiek het Nederlandse deel als een 
geheel bedrijf beschouwd.” 
 
De definitie die het CBS hanteert van een vestiging is als volgt: 
“Elke afzonderlijk gelegen ruimte, terrein of complex van ruimten of terreinen, benut door een bedrijf voor 
uitoefening van de activiteiten. Ieder bedrijf bestaat uit tenminste één vestiging. Meerdere locaties van een bedrijf 
binnen één postcodegebied worden als één vestiging beschouwd.” 
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ontwikkeling netto omzet dakenbranche (SBI-code 4391) in miljoenen euro’s excl. BTW (bron: CBS)  
 
De netto omzet van de dakenbranche is van 1,2 miljard euro excl. BTW in het jaar 2013 gestegen tot 
ruim 2,0 miljard euro in het jaar 2019. Met name in de jaren 2018 en 2019 groeide de omzet sterk.  
In de periode 2009-2013 was er geen sprake van omzetgroei. 
 
Ook het resultaat voor belasting gestegen 
In onderstaand exploitatiebeeld is de resultatenrekening op hoofdlijnen weergegeven. In de 
resultatenrekening is de netto omzet op 100 procent gesteld. De resultatenrekening geeft inzicht in de 
hoogte van enkele belangrijke kostenposten als personeel en de inkoopwaarde van de omzet en het 
bedrijfsresultaat. 
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exploitatiebeeld SBI-code 4391 (dakdekken en bouwen van dakconstructies) 2016-2019, netto omzet=100% 
bron: CBS 
 
Het resultaat voor belasting is de afgelopen paar jaar toegenomen van 12 naar 16 procent.  
De personeelskosten bedragen circa 20 procent van de netto omzet en de inkoopwaarde van de 
omzet bedraagt iets meer dan de helft van de netto omzet. De trendmatige verschuivingen zijn terug 
te voeren op het groeiend aandeel eenmanszaken. Bij eenmanszaken zit de ondernemersbeloning in 
het resultaat voor belasting en het bedrijfsresultaat, vandaar de groei van deze componenten.  
Als gevolg van meer zelfstandigen loopt het aandeel personeel en dus personeelskosten terug.  
 
Mei drukste maand 
Marktdata.nl heeft het Nederlandstalige zoekverkeer over dakdekkers in Google onderzocht over de 
afgelopen vier jaar (2018 t/m 2021) in Nederland. Uit de database van zoekopdrachten die gerelateerd 
zijn aan dakdekkers blijkt dat in de afgelopen vier jaar er maandelijks meer dan 284 duizend 
zoekopdrachten in Nederland zijn uitgevoerd gerelateerd aan dakdekkers. Het gemiddeld aantal 
maandelijkse zoekopdrachten betrof in het jaar 2018 187.000 zoekopdrachten. In het jaar 2021 werd er 
maandelijks gemiddeld 365.000 keer gezocht met zoekopdrachten die gerelateerd zijn aan dakdekkers. 
Daarmee is het zoekvolume in drie jaar tijd bijna verdubbeld. 
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Zoekperiode 
 
Het zoekvolume van de zoekopdrachten gerelateerd aan dakdekkers over de afgelopen vier jaar is 
tevens per maand geanalyseerd. Hierbij is gemeten hoe groot het zoekvolume-aandeel per maand is 
over de afgelopen vier jaar. Indien er iedere maand evenveel wordt gezocht, dus gelijkmatig over het hele 
jaar verdeeld, dan zou het maandelijkse aandeel in het zoekvolume 8,3% zijn (100%/12 maanden). 
Onderstaand figuur toont het aandeel van het jaarlijkse zoekvolume per maand van zoekopdrachten 
gerelateerd aan dakdekkers over de afgelopen vier jaar. Dat geeft inzicht in de te verwachten drukte voor 
dakwerkzaamheden in met name de particuliere markt. Daaruit valt af te lezen dat het zoekvolume 
redelijk gelijkmatig is verdeeld over de maanden van het jaar. In de maand mei wordt er het meest 
gezocht naar dakdekkers. Deze maand vertegenwoordigt 10,4 procent van het jaarlijkse zoekvolume.  
In december, januari en februari wordt er relatief weinig gezocht naar dakdekkers. 

 
maandelijks aandeel in het zoekvolume 
 
Gedetailleerde informatie over de omzetsamenstelling en ontwikkelingen in de dakenbranche tref je in het 
Marketingrapport Dakenbranche 2022. 
 
Bron: Marketingrapport Dakenbranche 2022 
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TOTAAL DAKDEKKER GERELATEERD

Maandelijks aandeel in het zoekvolume.

“ Op 1 januari 2022 was het aantal  
bedrijven ten opzichte van het  
voorgaande jaar sterk toegenomen”
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VEILIG EN GEZOND WERKEN

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

De mannen en vrouwen discussieerden niet over het voor
komen van ongevallen. De discussie ging over het voldoen 
aan de wet en daarmee over het vinden van een optie 
met zo min mogelijk kosten, de meest gunstige omstandig
heden en het leveren van de zaken die in de wet worden 
genoemd. Ik noem dat de ondergrens opzoeken. Eigenlijk 
was de vraag: ‘Hoe kan ik voor mijn werkgever regelen dat 
met zo min mogelijk kosten een prent van de Nederlandse  
Arbeidsinspectie wordt voorkomen?’ Alleen in dit soort 
 discussies wordt dat niet op deze wijze uitgesproken. 

Als je slaagt in je opdracht, zul je een pluim krijgen van de 
baas. Maar het betekent dat er maar iets tegen hoeft te  
zitten en het loopt mis. De aanpak is namelijk niet robuust. 
Als er iets tegenzit, kun je die prent al krijgen. Dan is de 
baas ineens niet meer zo blij met het advies van de des
kundige. Als één schakel in de spreekwoordelijke ketting 
niet werkt, werkt het systeem niet meer. De vraag wordt 
dan niet ‘krijg ik een ongeval?’, maar ‘wanneer krijg ik een 
ongeval?’ Een ongeval is dan voorspelbaar. 

Het organiseren van veiligheid en gezondheid op de 
werkplek vraagt om een andere benadering. Ik leg het uit. 
In principe vragen de Arbeidsomstandighedenwet en het 
Arbeidsomstandighedenbesluit om het leveren van een 
inspanning, met als resultaat goede arbeidsomstandig
heden. De Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeids
omstandighedenbesluit dragen de werkgever en de werk
nemer op zo veilig en gezond mogelijk te werken, op een 
manier die geen problemen geeft voor de veiligheid en de  
gezondheid. In de visie van de wetgever organiseert de werk 
gever het werk zodanig dat er niets kan gebeuren. De werk
nemer op zijn beurt voert dit uit. Indien de werknemer denkt 
dat er wel iets kan gebeuren, meldt hij dit. Samen met de 
werkgever moet er dan iets worden verbeterd.

In de Arbeidsomstandighedenwet staan geen prestatie 
eisen. De zaken die vaak als prestaties worden gezien,  
zijn rollen, processen, producten. Zo wordt er een ‘coördina
tor uitvoering’ verlangd, (een rol) die de coördinatie regelt 
(een proces) en zorgt dat er een V&Gplan (een product) is 
dat inhoudelijk past bij de specifieke situatie en uitvoerings
methode. Dat geheel is een inspanningsverplichting met als  
resultaat geen ongevallen en geen gezondheidsproblemen 
door het werk. Gezien de schaarste aan personeel in deze 
tijd kan een werkgever hier niet hard genoeg aan werken.

Dat is iets anders dan zoeken naar minimale inspanningen 
ter voorkoming van een boete. Dat is zoeken naar efficiëntie. 
Efficiënt betekent een snel en gestroomlijnd proces. Efficiënt 
gaat niet over het resultaat en over de kwaliteit. Efficiënt gaat 
over geld en goedkoop. De Arbeidsomstandighedenwet en 
het Arbeidsomstandighedenbesluit vragen om een effectief 
proces. Effectief gaat over resultaat. Effectief arbobeleid 
betekent dat je een proces en een werkmethode opzet,  
die ook bij tegenslag geen ongevallen en geen zieke werk
nemers opleveren. Een robuuste aanpak dus. Een efficiënte 
coördinator regelt alles vanuit zijn bureaustoel. Iemand die 
effectief wil kunnen coördineren en een passend V&Gplan 
wil presenteren, moet eigenlijk op het project zijn of binnen 
een beperkte tijd op locatie kunnen komen. 

Artikel 3.16 Arbeidsomstandighedenbesluit gaat (ook) over 
vallen van hoogte. Elk hoogteverschil levert een valgevaar 
op en vereist passende maatregelen. Van die 2,5 meter in 
Artikel 3.16 wordt vaak gezegd dat je dan pas maatregelen 
moet treffen. Dat is onjuist. Er staat dat boven de 2,5 meter 
er in ieder geval valgevaar is. Effectieve valbeveiliging is een 
leuning, efficiënte valbeveiliging is niet naar boven gaan. ■

Zo maar raakte ik ineens in een discussie verzeild  

over het implementeren van arbeidsomstandig 

heden op de werkvloer. Het was een discussie  

tussen veiligheidskundigen. Het doel van een veilig 

heidskundige moet zijn: ‘nul ongevallen’. Tijdens de  

discussie bleek dat de deelnemers dat doel niet deelden.

Efficiënt versus effectief

Adri F
rijt

er
s

“Denken en doen 

onder één dak”

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

“Denken en doen 

onder één dak”
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ALLE KENNIS OVER HET DAK RAADPLEGEN OP ÉÉN PLEK

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

De vakbladen Roofs en steilDAK worden nog altijd primair 
op papier gelezen en daar zal voorlopig ook geen veran
dering in komen. Toch was er om verschillende redenen 
een duidelijke behoefte aan een complete website voor de 
dakenbranche. Lindeman Uitgevers heeft de verschillende 
websites (behorend bij de respectievelijke vakbladen) geïn
tegreerd in één overzichtelijke site: www.dakweb.nl.

De belangrijkste reden om een dergelijke website op te 
zetten, was de functie als naslagwerk. Er is in de loop der 
jaren in Roofs en later ook in steilDAK ontzettend veel kennis 
over het platte en hellende dak verspreid. Deze kennis bleef 
raadpleegbaar op de sites van de betreffende vakbladen, 
maar op vraag uit de markt is deze kennis op één centrale 
plek ondergebracht. Via de zoekfunctie kan eenvoudig 
alle informatie over een bepaald onderwerp tevoorschijn 
worden getoverd. 

Aanvullend wordt er ook een begrippenlijst aangelegd, 
met informatie over de in de vakbladen gebruikte termino
logie. Input van de gebruikers wordt hierbij op prijs gesteld: 
wanneer een begrip niet in de lijst is opgenomen, laat het 
weten. Ook kan men via eenvoudige trefwoorden als ‘inno
vatie’ en ‘duurzaamheid’ informatie over het betreffende 
onderwerp opvragen. 

Met de lancering van de vernieuwde website Dakweb.nl 
is, naast alle jaargangen van Roofs en steilDAK, ook alle 
 informatie uit het Roofs Handboek beschikbaar.  

Wie op zoek is naar een bepaald product of een bepaalde 
dienst, kan terecht onder het kopje ‘Leveranciers’. Via de 
zoekfunctie is eenvoudig op te zoeken waar men terecht 
kan voor de specifieke vraag. Tenslotte behelst de website 
ook, zoals u van Dakweb gewend bent, het laatste nieuws 
uit de (platte en hellende) dakenbranche en een agenda 
met alle relevante evenementen.

De vernieuwde website is bovendien eenvoudig te raad
plegen via mobiele apparaten. Men kan de informatie dus 
ook onderweg opzoeken. Hiermee heeft Lindeman Uitgevers 
invulling gegeven aan een duidelijke vraag uit de markt en 
is de dakenbranche een belangrijk platform en naslagwerk 
rijker. Vanaf nu is alle kennis van het (platte en hellende) 
dak, die sinds pakweg 1999 is opgebouwd, op een centrale 
plek raadpleegbaar. ■

De bekende website voor de dakenbranche Dakweb.nl is volledig  

vernieuwd. Naast het laatste nieuws en de edities van de respec

tievelijke vakbladen ontsluit de website nu alle kennis, die in de vele 

jaargangen van Roofs en steilDAK 

is verspreid. De website is afgelo

pen maand gelanceerd en volle

dig opera tioneel; in de komende 

periode zal de functionaliteit  

verder worden uitgebreid.

Vernieuwde website  
Dakweb.nl gelanceerd

Vanaf nu online
Onze volledig vernieuwde website

www.dakweb.nl
dakweb-mei2022ADV.indd   1dakweb-mei2022ADV.indd   1 04-05-2022   14:1704-05-2022   14:17



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

Geen dak of vloer te gek voor Continu

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

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

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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BEDRIJFSNIEUWS

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

In deze driedaagse cursus “Praktijktraining Installeren van 
zonnestroomsystemen tot in de meterkast” wordt geleerd 
hoe een zonnestroominstallatie op een veilige manier onder 
het dak geïnstalleerd moet worden tot in de meterkast,  
dus tot en met het mogelijk aanpassen en uitbreiden van 
de verdeelinrichting tot 3x25 Ampère. 

Vaardigheden gericht op het verrichten van de juiste  
metingen, het voorbereiden van de DC en ACbekabeling, 
het monteren van de omvormer, het aansluiten op de  
meterkast en het uiteindelijk in bedrijfstellen van de 
 installatie worden geoefend. Aan de hand van checklijsten 
wordt gecontroleerd of de installatie goed is aangelegd  
en goed functioneert. De onderliggende regelgeving  
van de NEN 1010 en NEN 3140 wordt tijdens de training 
behandeld.

Deze cursus is met name bedoeld voor monteurs van  
installatiebedrijven en uitvoerende medewerkers van dak 
aannemers. De cursus kan afgerond worden met het  
InstallQexamen Aansluiten PVinstallaties op de meterkast. 
Voor dit examen dient de cursist zich apart in te schrijven.

Het examen bestaat uit twee delen: een theorieexamen en 
een praktijkexamen. Wie voor beide examendelen slaagt, 
ontvangt het InstallQcertificaat voor deze vakdiscipline. 
Beide examens worden op één dag bij BDA Opleidingen 
in Gorinchem georganiseerd en vergen in totaal één dag
deel. De kandidaat hoort direct na beide examens of hij/zij 
geslaagd is. 

De cursusdata voor de Praktijktraining Installeren van zonne
stroomsystemen tot in de meterkast in Groningen zijn:

•  21, 22 en 23 juni 2022 (examen op 06 juli 2022  
in Gorinchem)

•  26, 27 en 28 september 2022 (examen op 29 september 
of 05 december 2022 in Gorinchem)

•  8, 9 en 10 november 2022 (examen op 05 december 2022 
in Gorinchem)

Voor meer informatie zie: https://www.bdaopleidingen.eu/
opleidingen/cursussenzonneenergie/praktijktrainingin
stallerenvanzonnestroomsystementotindemeterkast. ■

Met ingang van 21 Juni 2022 verzorgt BDA Dak en Gevelopleidingen  

de opleiding tot Eerste monteur zonnestroominstallaties onder  

het dak (VP) ook vanuit Groningen. In samenwerking met Vakwijs  

Opleidingen heeft BDA Opleidingen hier de beschikking over een  

theorie en praktijkruimte.

BDA Dak en Gevelopleidingen  
start met opleiding in Groningen

Paul Verkaik, directeur BDA Dak- en Gevelopleidingen (links)  

en Peter van Winssen, directeur Vakwijs.

CURSUSKALENDER 
JUNI – OKTOBER 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.

Juni

�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

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

�15.09 Bouwkundige montage van zonne-energiesystemen 2 dagen

�19.09 Installeren van zonnestroomsystemen tot in de meterkast 3 dagen

�20.09 Onderhoudsinspecteur Platte daken 4 dagen

�22.09 Onderhoud en beheer van platte daken 2 dagen

�26.09 Cursus Ontwerp en installatie batterijsystemen 1 dag

Oktober

�03.10 Installeren van zonnestroomsystemen tot in de meterkast 3 dagen

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

�10.10 Bouwkundige montage van zonne-energiesystemen 2 dagen

�13.10 Zonne-energie op corporatiewoningen 1 dag

�20.10 Veilig werken op hoogte 1 dag

�20.10 Uitvoeren van een dak-RI&E 2 dagen

�25.10 Cursus Multifunctionele Daken 1 dag

�26.10 Cursus Daken voor administratief personeel 1 dag

2022



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

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!

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

Binnenkort
 ook

 in Groningen!

Net als vele andere dakbanen is ook Resitrix® momenteel steeds 
moeilijker te krijgen vanwege de doorlopende schaarste in 
grondstoffen. Wij hebben een ruime voorraad, dus kunnen we Resitrix 
zolang de voorraad strekt nog leveren in een mechanische versie 
voor dakvlakken(Restrix® MB) en een zelfklevende wortelwerende 
versie (Resitrix® SK W). Vraag bij de dichtstbijzijnde vestiging naar de 
beschikbaarheid en levertijd.

Resitrix® is een uitzonderlijk duurzaam dakproduct, dat voor tal van 
afdichtingstoepassingen geschikt is en een zeer lange levensduur kan 
bereiken. De fameuze dakbanen zijn een onverslaanbare combinatie van 
een EPDM-bovenzijde met een onderzijde van SBS gemodificeerde bitumen 
waarbij de voordelen van beide componenten optimaal met elkaar zijn 
verenigd. Het resultaat is een maatvaste stabiele dakbaan die verwerkbaar is 
met hetelucht-apparatuur en de duurzaamheid benaderd van zuivere EPDM 
dakbanen. De producent claimt een levensduurverwachting van 40 jaar bij 
bouwfysisch en technisch correcte applicatie.

Resitrix® uit voorraad leverbaar!
Zolang de voorraad strekt.

Wij hebben 
ze nog!

Resitrix® MB en SK W

Leverbaar zolang 
de voorraad strekt!
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Kenner van  
Normen en Waarden 
Koert kwam bij BDA binnen als een hippie en ontpopte 

zich gedurende zijn loopbaan tot een aristocraat

Binnen de dakenbranche wordt zijn kennis alom geprezen. 
Als BDA Approved medewerker wordt in 2006 aangegeven 
dat zijn kennis binnen het vakgebied gevels en daken valt,  
de keuring en productontwikkeling van materialen en 
systemen in het bijzonder. Als de producent of het dakdek
kersbedrijf het vanuit de dakenbranche niet meer vanuit 
eigen vakkennis kan achterhalen, dan wordt al die jaren 
standaard geroepen: ‘bel Koert maar even’. Er is er niet één 
die zoveel kennis heeft van testmethoden en ‘normen en 
waarden’. Het stempel dat door Buro Dak Advies indertijd 
ontwikkeld is voor haar advertenties met de tekst ‘de kwali
teit is gewaarborgd’, sloeg zeker ook op de werkzaamheden 
van Koert van Zee. 

CV
In 1981 start hij in september als laborant bij BDA Keurings
instituut, waarna hij nog voor zijn 35e jaar opklimt tot 
seniorlaborant om in 1995 manager te worden van het 
keuringsinstituut. Vanaf juli 2010 tot november 2020 gaat 
het werk verder onder de vlag van Kiwa BDA Testing BV.  
Vanwege de sterke groei wordt Nico Haanappel aan
gesteld als teamleider, die de algemene leiding van  

Vele klanten heeft hij langs zien komen waarvoor testen 
werden ingericht. Niet alleen voor een Komo®Attestmet 
productcertificaat, CE markering of systeemopbouw,  
maar ook veel klanten die het rechtstreeks testen van 
nieuwe materialen bij Kiwa BDA Testing onderbrachten. 
Onderzoek naar levensduurverwachting of onderzoek naar 
oorzaak en gevolg van calamiteiten, het begon allemaal 
bij Koert van Zee. 

SOCIAL MEDIA
En dan staat aan het eind van de rit Linkedin opeens vol 
met felicitaties voor het behalen van die 41 jaar bij één 
bedrijf en het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. 
Ze komen van een enorm arsenaal aan mensen, die hem 
danken voor de samenwerking en hem het allerbeste wen
sen, uiteraard in goede gezondheid. ‘Oude’ relaties van die 
allereerste jaren hebben specifiek nog berichten ingezon
den. Die hebben wij opgenomen in een (digitaal) fotoboek, 
dat door het personeel van Kiwa BDA Advies en Kiwa BDA 
Testing tijdens de afscheidsreceptie is aangeboden.  
Hieronder een kleine bloemlezing. 

Pieter van Beek, directeur Vesp  
en voorheen Phoenix bvba
“Koert kwam bij BDA binnen als een hippie en  ontpopte 
zich gedurende zijn loopbaan tot een aristocraat (in uiter 
aard de betekenis van de beste op zijn gebied). De samen
werking met Koert is altijd plezierig geweest, met van zijn 
kant altijd begrip voor en de wil om de, soms bijna onmo
gelijke wensen van ons als opdrachtgever, te vervullen.

Paul Heerkens, Managing director van Zoontjens
“35 jaar geleden, tijdens mijn intrede in de dakenmarkt, 
heb ik je leren kennen als laborant van BDA. Datzelfde BDA 
was het instituut dat de dakenmarkt vorm gaf in techniek, 
opleidingen en keuringen. Hier kon je niet omheen en het 
is nog altijd een begrip. Jij was voor mij het vertrouwde 
gezicht van het lab en het keuren, al die jaren.” 
 
Pieter Dorresteijn Wédéflex Duurzame Daksystemen
“Alweer ruim 25 jaar geleden ontmoette ik je. Ik heb je leren 
kennen als eigenzinnig, breed geïnteresseerd en geïnfor
meerd, sociaal, en als deskundige op jouw vakgebied.  
Ik heb veel van je geleerd en mede dankzij jou ben ik  
blijven plakken in de plattedakenbranche.” 

Bram Kranenburg van DakAdviesKranenburg voorheen 
werkzaam als Technical Manager bij Cekadak, Esha, 
Icopal en BMI 
“In de beginperiode van BDA aan de Bloempotsteeg in 
Gorinchem ontmoet ik Koert voor het eerst. Wat me van  
die eerste ontmoeting vooral is bijgebleven, is de jaloers
makende haarbos van Koert. Samen met zijn collega  
René van Hijfte ‘runde’ hij het laboratorium. De samenwerking  
was vanaf het begin erg prettig.” 

Rob Goedheer, Kiwa Rijswijk  
“Niet alleen daktechnisch ben je een fenomeen, ook taal 
technisch kun jij er wat van (Mijn referentie: de Technische 
Commissie vanuit de BRL 1511 vergaderingen). Ik denk met 
heel veel plezier terug aan onze samenwerking.”

Frits Zandvoort, R&D Manager voor Icopal BMI
“Voor Koert, niet alleen een kanjer in de analyse van dak
bedekking maar ook in de Nederlandse taal. Zonder hem 
zaten we nu met beoordelingsrichtlijnen vol kromme zinnen 
(hopelijk heb ik dit goed gespeld!).”

John Poppelaars en Atze Walsweer
“Beste Koert, namens Derbigum , bedankt voor de jaren
lange samenwerking, geniet van je pensioen.

TOT SLOT
De werkzaamheden voor een internationaal opererend  
onderzoeks en keuringsinstituut en specifiek voor het certi
ficeren en testen van dakisolatie en dakbedekkingsmate
rialen hebben geleid tot een hogere kwaliteitsnorm binnen  
de dakenbranche. De drang om dit kwaliteitsbesef vanuit 
Testing middels certificering, samen met de dakenmarkt 
in te richten, gaf Koert de energie om het 41 jaar vol te 
houden bij Kiwa BDA. Bij zijn vertrek constateert hij ook dat 
het platte dak met name als extra functie in de categorie 
gebruiksdak sterk is veranderd! Zijn gevleugelde woorden: 
Er zal nog veel getest moeten worden. Kiwa BDA Testing 
gaat in grote lijnen voort in zijn zienswijze. 

Erik Steegman is werkzaam bij Kiwa BDA. ■

Wie kan dat nog zeggen: 41 jaar werkzaam voor hetzelfde bedrijf?  

In 1981 kwam Koert van Zee met lange haren en een enorme baard 

binnen bij BDA Keur. Hij stapt nu na 41 jaar met een nogbereikbaar

voorhetgevalwijhetnietmeerwetencontract op zak en een met zorg 

geknipt kapsel de deur uit bij Kiwa BDA Testing. Na al die jaren is een 

uitzonderlijk en altijd onafhankelijk blijvend dak en gevelspecialist 

met een enorme hoeveelheid opgebouwde kennis aan een nieuwe 

pensioengerechtigde fase van zijn leven begonnen. 

ERIK STEEGMAN

Kiwa BDA Testing  
overneemt.  
Koert van Zee  
sloot zijn werkzame  
periode afgelopen  
april 2022 af als 
Project Manager.

AFSCHEID KOERT VAN ZEE

Laborant Van Zee.

‘Aristocraat’ V
an Ze

e.
 

Publicatie in BDA Kroniek, begin jaren negentig.



Special 
Gebruiksdaken

De daktuin van het AFAS Experience Center in Leusden. 

Ontwerp: Copijn Landschapsarchitecten
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In Oudewater is begin mei het nieuwe onderkomen van B&V Techniek 

volledig in gebruik genomen. Het gebouw van de Winstallateur op 

industrieterrein Tappersheul omvat 4.000 m2 kantoren en 4.400 m2  

bedrijfsruimte en is gebouwd volgens de hoogste BREEAMspecificaties 

(‘Outstanding’). De daken zijn gebruikt voor parkeren en de opwekking 

van (veel) zonnestroom. De zestig parkeerplaatsen op het dak zijn niet 

alleen een slimme manier van ruimtegebruik, het dak is bovendien te 

verwarmen met het warmteoverschot van het gebouw en is daardoor 

altijd vorst en sneeuwvrij. 

Parkeren op verwarmd dak  
op gebouw met techniek  
van de toekomst

“Wij hebben toen een bestaand pand gekocht en gesloopt. 
Voor onze 4.000 vierkante meter kantoren hadden we  
niet genoeg ruimte om aan de parkeernorm te voldoen, 
daarom hebben we het gebouw zo opgezet dat de kan
toorgedeeltes naar de maximaal toegestane 15 meter zijn 
opgetrokken. Binnen de kantoorvleugels hebben we op 
10,5 meter hoogte 60 parkeerplekken gecreëerd.  

Voor Martijn Verwoerd, eigenaardirecteur van 
B&V Techniek, is de nieuwbouw veel meer dan 
opslag en kantoorruimte. “We hebben met  
ons eigen ‘huis’ de duurzaamheidslat heel 
hoog gelegd met techniek van de toekomst. 
En dat willen we graag tonen. Naast de hoofd
entree zie je door de glazen gevels bijvoor
beeld de grote warmtekoudeopslaginstallatie 
in beeld en loop je zo over een glasplaat 
waar je de pomp ziet die voor verwarming 
van het parkeerdek zorgt.”

Het dak maakt ook deel uit van die toonkamer. 
We vinden op de hoogste daken een grote 
luchtbehandelingskast en een grote hoeveel
heid zonnepanelen die beide onderdeel zijn 
van het duurzame gebouw. Het lagergelegen  
parkeerdak is verwarmd. “Dat is niet meer te zien, maar we  
nemen klanten graag mee naar boven om het uit te leggen”, 
vertelt Verwoerd. “De reden om 60 parkeerplekken op het 
dak te plaatsen, is dat grond in Oudewater erg schaars is. 
We zijn al vanaf 2008 bezig met nieuwbouw. Dat zou eerst 
op uitbreidingslocatie Tappersheul gebeuren, maar deze 
grond komt op zijn vroegst pas over twee jaar vrij.” 

Zo hebben we net zoveel volume als origineel 
bedacht, maar met 60 extra parkeerplekken. 
Als ik daarvoor 1.200 m2 grond had moeten 
kopen, was ik duurder uit geweest. Bovendien 
is die grond niet beschikbaar!” 
Parkeren op een dak is niet bijzonder, wel dat 
het hele parkeerdak verwarmd kan worden. 
Dit gebeurt in een slimme wisselwerking met 
het systeem aangelegd voor warmtekoude
opslag (WKO) dat zorgt voor het duurzaam 
koelen en verwarmen van het gebouw.  
Verwoerd: “We hebben de ervaring met par
keerdaken dat als mensen het niet verwachten 
de dakvloer glad is. Dan is het beneden nog 
plus 3°C en op 15 meter hoogte is het spek
glad. Met alle gevolgen van dien. Hoe kun je  
die tegels dan vorstvrij maken? Vloerverwarming is kostbaar 
voor die paar weken per jaar. Wij hebben de link gemaakt 
met WKO. Die systemen worden steeds gewoner bij grotere 
panden en je kunt daarmee het warmteoverschot van het 
gebouw gebruiken om het parkeerdak te verwarmen.” 

Het idee is volgens Verwoerd betrekkelijk simpel. “De WKO 
biedt een onbeperkte hoeveelheid water die we in de winter 
omhoog pompen voor de warmte. Die gaat dan met  
+6 à +7 graden weer de bodem in. Maar dat kan ook op  
+2 graden. Dat verschil betekent hier 300 kilowatt aan  
verwarmingscapaciteit die we onder de daktegels door  
geleiden. Met alleen een circulatiepompje van 80 watt 
houden we nu ons dak ijsvrij. Het is tevens gratis koeling 
die we opslaan voor gebruik in de zomer. En koeling wordt 
steeds belangrijker. Mogelijk wordt hiernaast een zwembad 
aangelegd. Ik kan daarvoor de warmte leveren die in de 
zomer onder de tegelvloer wordt aangemaakt.” 

TECHNIEK
Het verwarmde dak is ontwikkeld in samenwerking met 
Zoontjens, leverancier van het hier toegepaste Pardak 80® 
systeem. Er is met varianten en alternatieven geëxperimen
teerd om de warmteoverdracht zo groot mogelijk te krijgen. 
Verwoerd: “We zijn uitgekomen op een systeem waarbij 
tussen de tegeldragers 100 cm lange isolatiestroken liggen 

van XPS die even dik zijn als de schijven van de tegeldragers. 
Daarop liggen roestvrij stalen profielen, met 10 cm links,  
10 cm rechts en uitholling in het midden. Die flappen maken 
goed contact met de tegel en in de uitholling ligt de 
pvcbuis voor de warmteaanvoer. Dit systeem is een fractie 
hoger dan de tegeldrager; daardoor wordt het goed tegen 
de tegel gedrukt. De rvs strips lopen door, de isolatiestroken 
zijn telkens onderbroken zodat een goede afwatering naar 
de goten mogelijk blijft.”

Het parkeerdak is als een omgekeerd dak opgebouwd.  
Op de kanaalplaat met druklaag is een dubbele laag 
bitumen gebrand en daarop ligt twee keer 120 mm druk
vast XPS (Ravatherm XPS500SL) wat wordt afgedekt met 
dampopen doek (Ravatherm XPSMK folie). Deze folie zorgt 
voor goede afwatering en levert een verbeterde Rdwaarde 
van 65 % ten opzichte van klassieke omkeerdaksystemen. 
Alles in dienst van een superduurzaam gebouw.

De bovenste daken zijn gemaakt op basis van een staal
constructie met kanaalplaatvloeren. De daken zijn op dit 
hoogste niveau voorzien van lichtgrijs pvc van 1,5 mm dik, 
waarbij de banen met warme lucht zijn gelast.  
Hierop zijn weer de dragers en panelen van het zonne 
energiesysteem geplaatst. 

DUURZAAMHEID 
Wat betreft duurzaamheid is vanaf het begin het aller
hoogste niveau opgezocht, wat heeft geleid tot BREEAM 
‘Outstanding’. De WKO, 488 zonnepanelen en warmte
pompen leveren hiervoor een grote bijdrage. Het gebouw 
wekt daarmee meer energie op dan het kan gebruiken. 
Dat is een beetje vooruitlopen op mogelijke uitbreiding 
in de toekomst, maar B&V Techniek wil ook aan klanten 
kunnen tonen wat mogelijk is. Alles is ook letterlijk inzichtelijk 
gemaakt voor bezoekers. 

JHet Dak van het  aar 2022

Het verwarmde parkeerdek gezien vanaf het hoogste dakniveau waar 488 zonne-

panelen en de luchtbehandelingskast een plek kregen. Het hele dak is omheind 

met vaste hekwerken en daardoor volledig toegankelijk.

De omvangrijke nieuwbouw van B&V Techniek  

op Tappersheul in Oudewater.

Het dak is een pilotproject voor verwarmde parkeerdaken. Het Pardak® 80-systeem 

van Zoontjes wordt hier gecombineerd met verwarmingsbuizen, rvs-profielen en 

stroken isolatie. 

SPECIAL GEBRUIKSDAKEN
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Als sluitstuk van de daken is overal vast hekwerk aangebracht. 
Verwoerd: “Ik wil graag met mijn klanten zonder aanlijnbe
veiliging en gordel het dak op. De kosten van een hekwerk 
om de dakrand bleken niet schrikbarend hoog en nu heb ik  
ook op het dak een vrij toegankelijke toonzaal. En mocht een 
onderhoudsmonteur op de rand moeten werken, kan die 
zich aanlijnen aan de onderkant van het hekwerk. Het is uit 
gevoerd met een gegalvaniseerde onderconstructie.

ESTHETIEK
Bij een uiterst functioneel dak van een bedrijfsgebouw,  
speelt esthetiek doorgaans niet de hoofdrol. Wel zijn 
flink wat parkeerplekken met autoblik aan het zicht 
onttrokken. Bovendien is de hellingbaan geheel 
inpandig weggewerkt. Verwoerd: “Dat kost wel wat 
ruimte, maar heb je niet zo n lelijke puist aan je  
gebouw.” Als sluitstuk van het dak is rondom een 
ledlijn aangebracht die alle kleuren licht kan geven. 
Deze hoedrand licht blauw op als er koud water  
uit de WKO komt en oranje bij warm water.  
Leerzaam voor de buren. ■

Door in de hoogte te bouwen en te parkeren op het dak, 
wordt kostbare grond efficiënt gebruikt. Ook bij vrieskou blijft 
deze parkeervoorziening veilig in gebruik, zonder gebruik  
te hoeven maken van (duurdere) verwarmingssystemen. 
Het dak kan ook bijdragen aan het behoud van de energie
balans in de WKO. Dat gebeurt normaliter met een grote 
condensor op het dak. Nu gebeurt de temperatuuruitwisse
ling onder de tegels op het dak. 

SAMENWERKING 
Over de samenwerking tijdens het hele bouwproces  
is uitvoerder Wilbert van der Horst van F5 Projecten 
nogal lyrisch. “Dat verliep perfect. Ik kan met iedereen 
goed de bocht door en kan goed communiceren,  
dat helpt. Maar zoveel maanden met 50 tot 60 man op 
de bouwplaats en geen onvertogen woord is gewoon 
hartstikke goed. Dat geldt ook voor de aanleg van de 
daken. Installateur Kromwijk en Samen Solar hebben 
de PVinstallaties netjes aangelegd op het pvcdak en 
opgelet dat er geen schroefje achterbleef. Insgelijks op 
het bitumendak, waar Zoontjens duidelijk weet wat ze 
doen op andermans waterdichte laag. Een dakinspecteur 
heeft regelmatig inspecties gehouden en een dakrapport 
gemaakt.

Het aardige van dit project is dat B&V Techniek nu bij een 
andere klant bezig is met dezelfde verwarmd dakoplossing 
met WKO. Daar wordt het gezamenlijke leerproces nu  
verder doorontwikkeld.

VEILIGHEID 
Tijdens de bouw is vanaf het moment dat er mensen op 
het dak moesten werken (na het leggen van de beton
vloeren) een tijdelijk hekwerk aangelegd rond de binnen 
en buitenschil. Van der Horst: “Toen de gevels klaar waren, 
zijn daar speciale beugels aan gemonteerd voor een tijde
lijk hekwerk van steigerpijpen. Waar dat nog niet mogelijk 
was, is tijdelijk aangelijnd gewerkt, bijvoorbeeld voor  
het aanbrengen van de randbeveiliging zelf en van naden 
en bekistingen.” 

JHet Dak van het  aar 2022

• OPDRACHTGEVER: BB&V TECHNIEK MARTIJN VERVOORT
•  ONTWERP EN REALISATIE: F5 PROJECTEN  

WILBERT VAN DER HORST
•  PROJECTMANAGEMENT: PROMAD
•  CONSTRUCTEUR: JVZ INGENIEURS
•  WINSTALLATEUR: B&V TECHNIEK
•  EINSTALLATIES: VAN WEERDENBURG ELEKTROTECHNIEK 
•  STAALCONSTRUCTIES: BUCHINHOREN
•  GEVELS EN DAKEN: CLADDING
•  PARKEERDAKSYSTEEM: ZOONTJENS
•  BETONVLOEREN: VBI EN AANNEMERSBEDRIJF AUGUSTINUS
•  DAKDEKKER: KDN (KUNSTSTOF DAK NEDERLAND)
•  ISOLATIEMATERIAAL: RAVAGO
•  INSTALLATEUR PV PANELEN: SOLAR ART

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

zoontjens.nl

Op de bovenste daken ligt lichtgrijs pvc.

Verdeler voor de dakverwarming.



Zonnepanelen en 
groendak, een 
“coole“ combinatie

toekomstgerichte oplossingen 
van optigrün!
Het Solargroendak montagesysteem wordt door het groendak 
geballast. Met het juiste groendaksysteem is het weer- en 
 windbestendig zonder bevestiging aan de dakconstructie. 

Door de vormgeving en de hellingshoek kunnen de modulen kort 
op elkaar geplaatst worden voor een nog hogere opbrengst per 
vierkante meter dakoppervlak. 

Het groendak dat onder en om de zonnepanelen geplaatst zal 
worden,zorgtvooreenkoelendeffectwatzelfstot5%meerren-
dementkanopleverenbijhetduurzaamopwekkenvanstroom.

Solar montagesysteem 
voor groene daken

 
•Losliggendgeballast
 systeem
•Ballastmiddels
 groendak opbouw
•Hellingshoekvan
 10°,15°en20°
•Zuid-en/of
 oost-west-opstelling

optigrün benelux | koperslager 33 | 3861 SJ | nijkerk 
tel.: 033 - 463 561 81 | info@optigruen.nl | www.optigruen.nl

D É  D A K B E G R O E N E R

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

Binnenkort
 ook

 in Groningen!

Naast een uiterst compleet assortiment aan dakbedekking en 
aanverwante artikelen voeren wij ook een zeer compleet pakket aan 
bevestigingsmaterialen. Één van de pijlers van dit assortiment is ons 
kenmerkende vierkante drukverdeelplaatje 63x63mm. Niet alleen 
vanwege haar opvallende vorm, maar zeker ook vanwege haar unieke 
materiaaleigenschappen en bestendige nieuwe coating. Bovendien 
produceren we dit plaatje zelf, in onze vestiging in Eindhoven.

Onze vierkante drukverdeelplaatjes voldoen aan alle eigenschappen die men van 
een dergelijk hoogwaardig product mag verwachten. Ze hebben echter ook een 
unieke prestatie geleverd die wellicht niet meteen imposant klinkt maar daarom 
niet minder imposant is: ze voldoen aan méér dan 15 cycli Kesternich. Deze test 
wordt uitgevoerd om de roestbestendigheid van een metaalsoort vast te stellen. 
Door het behalen van deze hoge score kunnen we met recht zeggen dat we een 
stuk extra zekerheid bieden!

Vanuit ons centrale magazijn in Eindhoven worden onze drukverdeelplaatjes 
verpakt en door het hele land gedistribueerd. Wij beschikken hier over een 
hypermoderne productielijn waarmee metalen drukverdeelplaatjes worden 
geproduceerd. Door dit alles in eigen beheer te houden kunnen we makkelijk 
inspelen op wensen van onze klanten en precies leveren waar vraag naar is, 
niet minder, vaak wel meer. De drukverdeelplaatjes zijn beschikbaar in handige 
hersluitbare verpakkingen met de meest voorkomende hoeveelheden. 

Het meest roestwerende 15+ cycli 
drukverdeelplaatje produceren we zelf.

Vierkant de beste.

Onze drukverdeelplaatjes stansen wij in een 
herkenbare en praktische vierkante vorm.
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Sinds vorig jaar is de tweede versie beschikbaar van de digitale  

Multifunctionele Daken Tool, die in opdracht van de gemeente  

Rotterdam is ontwikkeld door Arcadis & CE Delft. De tool maakt een 

maatschappelijke kostenbatenanalyse, die gebouweigenaren  

helpt bij de afweging van het besluit voor investering in een multi

functioneel dak. Marloes Gout, Beleidsadviseur Duurzaamheid bij  

de Gemeente Rotterdam, presenteerde de nieuwe rekentool voor  

multifunctionele daken eind mei, tijdens een partnerbijeenkomst  

van het Nationaal Dakenplan in het stadspark in Rotterdam.

Maatschappelijke waarde  
meetbaar en inzichtelijk

Ronald van Bochove

“De rekentool geeft inzicht in de maatschappelijke waarde 
van het multifunctionele dak“, zegt Marloes Gout. “Versie 1 
van de rekentool is in 2018 beschikbaar gekomen.  
Die adviseerde toen alleen de groene, blauwe, rode en 
gele daken als multifunctionele opties. Versie twee voegt 
daar ook nog de paarse (wonen) en oranje (verbindende) 
gebruiksfuncties aan toe. En een belangrijke verbetering is 
ook dat deze tweede versie de maatschappelijke waarde 
van een groen dak voor biodiversiteit niet laat afhangen 
van het feit dat het dak zichtbaar moet zijn. Verder zijn de  
prijzen geactualiseerd en is de businesscase visueel duide
lijker gepresenteerd, zodat het resultaat goed gebruikt kan 
worden in de communicatie.” 

STOPLICHTMODEL
Zo wordt de opbrengst van waterberging op het dak ook 
aangegeven in ‘Aantal gevulde regentonnen’ en is de  
energieopwekking ook uitgedrukt in het aantal ‘huishoudens 
jaarlijks voorzien van elektriciteit.’ Een handig stoplichtmodel 
geeft aan welke kwalitatieve baten (wonen, mobiliteit, hitte
stress, imago eigenaar, vestigingsklimaat, sociale cohesie 
en waterkwaliteit) uit het project volgen. Groen: positief 
effect. Grijs: geen effect / negatief effect. 

GRATIS 
De rekentool is gratis beschikbaar via de website LIFE@Urban 
Roofs en op de website van het Nationaal Dakenplan.  
Het is een Excelbestand, dat in drie eenvoudige stappen 

input vraagt op de berekening te kunnen uitvoeren. Gout: 
“Het instrument doorloop je in ongeveer 10 minuten. Om te  
helpen, zijn zoveel mogelijk standaardprijzen en waarden 
ingevoerd. Die waarden kun je desgewenst zelf nog aan
passen. De rekentool en het onderbouwingsrapport is in 
een Nederlandse en een Engelse versie beschikbaar.”

Arcadis en CE Delft ontwikkelden de tool in opdracht van de  
gemeente Rotterdam en haar partners, waaronder Vestia en 
De Rotterdamsche Vastgoed Maatschappij. Het is onder
steund met de hulp van het Europese Unie (EU) programma 
LIFE @Urban Roofs, dat eind 2023 afloopt.

GROTE BELANGSTELLING
De presentatie van de rekentool werd bijna bedolven  
onder de onderwerpen die op de partnermiddag  
van het Nationaal Dakenplan op het dakpark boven de 

winkelpromenade in RotterdamWest werd gehouden.  
Want het multifunctioneel gebruik van daken kan rekenen 
op grote belangstelling. In de maand juni zijn bijeenkomsten  
even ‘on hold’ gezet vanwege het grote aantal evenementen  
waar het dak een centrale rol speelt. Er komt veel informatie 
beschikbaar uit afgeronde onderzoeken en projecten en 
uit monitoring op gerealiseerde daken. Maar ook evenzoveel 
vragen van beleidsmakers en beheerders van daken.  
Het Nationaal Dakenplan zal de komende tijd veel van zich 
laten horen om iedereen met vragen te voorzien van de 
juiste antwoorden of te koppelen aan relevante partijen in 
het netwerk, en biedt u in ieder geval ook deze rekentool. ■

• www.rotterdam.nl/wonen-leven/urban-roofs

• www.dakenplan.nl

SPECIAL GEBRUIKSDAKEN KOSTEN-BATENANALYSE MULTIFUNCTIONELE DAKEN

“ De nieuwe versie adviseert  
ook over paarse (wonen)  
en oranje (verbindende)  
gebruiksfuncties”

Scherm voor invullen gegevens 

nieuwe situatie (rood dak).

Marloes Gout: “Het instrument doorloop je in ongeveer 10 minuten.”

De maatschappelijke kosten en 

baten worden berekend over 

een periode van veertig jaar.



BIJ DAKNED HEBBEN WE VOOR ELKE VRAAG DE JUISTE ONDERSTEUNING

ONZE KENNIS IS 
MULTIFUNCTIONEEL.

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

Binnen onze groep hebben we meer dan 100 jaar ervaring in dit mooie vak en die kennis houden we niet 
voor onszelf. Die kennis delen we graag met jou. Zo kunnen wij  ondersteunen welke dakterrastegels of 
specifi eke lichtkoepels de juiste keuze zij n voor een luxe en nieuw dakterras. Ook kunnen wij  helpen bij  het  
maken van bewuste keuzes rondom PV-panelen, waterretentiedaken of groendaken. Samen met Dakned 
maak jij  de juiste keuzes en wij  zorgen dat de materialen ook nog eenvoudig en snel worden geleverd. 
Benieuwd wat we voor elkaar kunnen betekenen? We horen graag van je.  

Dakned • Rotterdam
Kiotoweg 407
3047 BG Rotterdam
010 2687014

Voor elk type gebruiksdak een systeemoplossing
ZinCo Benelux
daktuin@zinco.nl
www.zinco.nl

ZinCo is de specialist voor daken met een gebruiksfunctie. Wij adviseren u graag over de 
juiste opbouw onder uw sportveld, parkeerdek of ontmoetingstuin. Een ZinCo opbouw is 
voorzien van een EPD en voegt zo naadloos in bijvoorbeeld een BREEAM certificering. 

Systeemopbouw met Protectodrain PD250

Project: Basecamp Lyngby
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Copijn Landschapsarchitecten staat bekend om zijn innovatieve  

daktuinen. “Vroeger werden landschapsarchitecten meestal te laat 

betrokken bij het ontwerpen van een daktuin”, vertelt Ronald Verheul 

van Copijn. “Dat is terecht aan het veranderen. Want hoe eerder wij 

erbij betrokken worden, hoe eerder we kunnen aangeven wat er  

nodig is om dit ontwerp te realiseren.”

Meer oog voor de rol van  
de landschapsarchitect

Tekst: Nolanda Klunder
Beeld: Copijn Landschapsarchitecten

Ronald Verheul is senior Projectleider Techniek bij Copijn 
Landschapsarchitecten. “Copijn verschilt van andere  
bedrijven in de branche doordat wij een technische afde
ling hebben”, licht hij toe. “Andere landschapsarchitecten 
ontwikkelen tot en met het voorlopige ontwerp dan wel het 
definitieve ontwerp en geven het daarna uit handen aan 
een ingenieursbureau om het technisch uit te werken.  
Maar bij Copijn werken we het ontwerp zelf technisch uit. 
En niet alleen dat, de collega’s van Copijn Groenaanleg  
en Beheer kunnen het ontwerp ook aanleggen en onder
houden. Niet alle opdrachtgevers kiezen daarvoor, maar het 
kan natuurlijk interessant zijn om alles bij één organisatie in 
te kopen. Doordat wij meerdere disciplines onder één dak 
hebben kunnen we snel schakelen en efficiënt werken.  
Je ziet ook dat er steeds vaker gewerkt wordt met bouw
teams en de vraag naar integrale contracten toeneemt.”

MEER OOG VOOR DE LANDSCHAPSARCHITECT
Een belangrijke ontwikkeling, ziet Verheul, is dat er meer 
oog komt voor de rol van de landschapsarchitect.  
“Vroeger werden we tien van de tien keer te laat bij plan
nen betrokken”, vertelt hij. “Nu is dat vijf van de tien keer. 
Een gebouw begint bij de wens van de opdrachtgever  
en de schets van de architect. Als wij er dan meteen bij  
betrokken worden, kunnen we op tijd aangeven  welke 
randvoorwaarden er nodig zijn voor het groen in dit ontwerp 
en wat het groen gaat kosten. Als wij er te laat bij komen, 
kan blijken dat bepaalde dingen niet meer mogelijk zijn.  

Er kan dan een mismatch ontstaan tussen het sfeerbeeld 
dat de architect aan zijn opdrachtgever heeft gepresen
teerd en wat in de praktijk technisch haalbaar is.”

MAXIMALE BELASTING
“Een daktuin ontwerpen is technisch ontwerpen”, zegt 
Verheul. “De allereerste vraag is altijd: wat is de maximaal 
toelaatbare permanente belasting van het dak? Een kuub 
substraat voor het groen weegt, indien verzadigd met water,  
1.500 kilo. In een halve meter substraat (750 kilo) kun je 
bijvoorbeeld een haag en heesters planten, maar geen 
boom. Dat zijn factoren om in je ontwerp mee te nemen.” 
Op een sfeerbeeld staan bomen mooi op een dak, maar in 
de praktijk zitten daar veel haken en ogen aan, vertelt  
Verheul: “Bomen zijn te zwaar om vrij op een dak te plaatsen; 

ze kunnen alleen op kolommen. Een belangrijke factor 
daarbij is de wind: boven de 50 meter worden bomen te 
gevaarlijk, omdat ze te veel wind vangen. Kortom: al vroeg 
moet je nadenken over wat je wil en welke eisen dat stelt 
aan de constructie van het dak. Zijn daar beperkingen – 
zoals bij bestaande bouw altijd het geval is – dan moet 

“ Vroeger werden we tien  
van de tien keer te laat bij  
plannen betrokken, nu is dat  
vijf van de tien keer.”

SPECIAL GEBRUIKSDAKEN

Daktuin van het European Patent Office in Rijswijk.

Advocatenkantoor Kennedy Van der Laan in Amsterdam.
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je die bij het ontwerpen van de daktuin vanaf het begin 
meenemen als randvoorwaarden. Als een dak een beperk
te draagcapaciteit heeft, is soms alleen een sedumdak 
mogelijk. Sedum heeft maar een substraat van 5 tot 7 cm  
nodig en kan zo een belangrijk onderdeel zijn van de 
oplossing. Maar voor ons is de uitdaging wel om in het 
ontwerp altijd te zoeken naar een mogelijkheid om dit te 
combineren met andere extensieve begroeiing.”

AFWATERING
De tweede vraag is hoe de afwatering is geregeld. Verheul: 
“Idealiter ligt een dak onder afschot van 1,6 %. Als het regent, 
loopt het water door het substraat heen naar drainage
matten, waarlangs het water naar het laagste punt stroomt 
naar een doorvoer. Bij nieuwbouw haal je echter de 1,6% 
bijna nergens. Met 1% kom je er ook nog wel door te kiezen 
voor dikkere drainagematten, die water kunnen bufferen: 

hoe vlakker het dak, hoe minder het water wegstroomt,  
hoe meer het water kan opstropen in de drainagemat,  
hoe dikker de mat moet zijn. Er zijn veel verschillende  
leveranciers met verschillende producten. Wij zijn innovatief:  
wij kijken naar het ontwerp en kijken vanaf daar welk 
materiaal we moeten gebruiken. Wij zitten niet vast aan een 
bepaald type of een bepaalde leverancier. Dat betekent 
dat we onze eigen weg kunnen vinden bij elk gebruiksdak. 

Zo hebben we een daktuin van 30.000 m2 ontworpen met 
daarop 15 cm lava, met daarin de drainagebuizen; de lava 
verving dus de drainagemat. Zo kijken we per project hoe 
we de afwatering willen regelen.”

ECOLOGIE
“De derde vraag is: wat zijn de wensen op het gebied  
van ecologie en duurzaamheid? Sinds vijf jaar nemen  
die thema’s een hoge vlucht. Er is steeds meer aandacht 
voor natuurinclusief bouwen. Bij groendaken heb je het 
dan bijvoorbeeld over het gebruik van inheemse planten, 
waar bijen en vlinders belang bij hebben. Verder kunnen 
groene daken gecombineerd worden met blauwe daken, 
zodat hemelwater wordt gebufferd en gebruikt kan worden 
voor irrigatie van het groen.” Daarnaast zijn er bruine daken, 
vertelt Verheul. “Bij bouw wordt er vaak grond afgegraven 

en afgevoerd. In de toplaag daarvan zitten echter gebieds 
eigen zaden, die voedsel zijn voor vogels. Wat je kunt doen,  
is de afgegraven toplaag op het dak leggen, met het  
bodemleven en de zaden erin, zodat de vogels hun foera 
geergebied behouden.”

“In het voortraject zijn we over deze vragen in gesprek  
met de opdrachtgever, gemeente, projectontwikkelaars  
en bouwaannemers. Maar er zijn veel meer partijen die 
meedenken. Zo wordt de installateur erbij betrokken  
om te praten over de vraag waar de leidingen voor irrigatie 
komen. We overleggen met de constructeur welke ballast 
mogelijk is en waar de noodoverstorten komen. Ecologen 
kunnen vertellen over de vraag of we voldoen aan BREEAM, 
of de gekozen planten inheems zijn en of we met het 
gebouw geen lichtvervuiling creëren. Zo zitten er heel veel 
partijen met ons aan tafel om onze innovatieve daktuinen 
te realiseren.” ■

SPECIAL GEBRUIKSDAKEN

“ De allereerste vraag is altijd:  
wat is de maximaal toelaatbare 
permanente belasting van het 
dak? De tweede vraag is hoe  
de afwatering is geregeld.”

Het Andaz Amsterdam Prinsengracht Hotel.



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 25-05-2022   12:1425-05-2022   12:14
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Het kabinet heeft grote plannen met zonnepanelen. De nieuwste  

plannen richten zich op nieuwbouw. Ondertussen ligt er een groot 

potentieel aan bestaande daken, vooral logistieke panden te wachten 

op invulling. Daar is meer mogelijk dan men denkt. TKI Urban Energy 

heeft dat potentieel laten onderzoeken en ziet veel mogelijkheden.

Daken van logistiek  
vastgoed beter benutten

Dit onderzoek is gebaseerd op een analyse van 170 con
structieve rapporten (van bestaande gebouwen) en  
twintig interviews met projectontwikkelaars, normeringsin
stanties, constructeurs en beleidsmakers. Het doel was om 
inzichtelijk te maken hoeveel gebouwdaken in Nederland 
een constructieve beperking hebben en welke interventies 
een gebouweigenaar kan uitvoeren om het dak construc
tief geschikt te maken voor zonnepanelen. 

De analyse heeft gebouwtypes opgesplitst in drie catego
rieën: geen beperking, lichte beperking en zware beper
king. De laatste twee categorieën onderscheiden zich door 
het aantal interventies, dat nodig is om een dak constructief 
sterk genoeg te maken voor een regulier zonnesysteem van 
17,5 kg per m2. Daarnaast is er een opsplitsing gemaakt 
op basis van het ruimtelijk potentieel in Nederland. Naast 
distributiecentra zijn dit agrarische bijgebouwen, industrie 
panden en panden ouder dan 1970. 

Ümit Duman en Wouter Vink, TKI Urban Energy

In mei maakte het kabinet bekend dat per 2025 alle nieuwe  
bedrijfspanden met een oppervlakte groter dan 250 m2 zo 
gebouwd worden dat de dakconstructie zonnepanelen 
kan dragen. Mogelijk dat dat ook nog aangescherpt gaat 
worden voor kleinere bedrijfspanden en woningen. Dat komt 
bovenop de ambities uit het coalitieakkoord waarin een 
duidelijk signaal werd afgegeven: grootschalige zonnesyste
men op daken moeten een belangrijke rol gaan spelen om 
het aandeel duurzame energie in Nederland te vergroten. 
Het liefst wordt elk groot dak van een logistieke bedrijfshal 
of distributiecentrum vol gelegd met zonnepanelen.  
In de praktijk blijkt dit niet altijd zo eenvoudig te zijn. 

BEPERKINGEN
Het pad dat een pandeigenaar moet bewandelen om  
het eigen dak te benutten is niet altijd even gemakkelijk.  
Terwijl de bereidheid om een investering te doen in een 
zonnesysteem er vaak wel is. Dit komt doordat er verschil
lende barrières zijn die de realisatie van een zonopdak 
project tegenhouden. Een barrière die vaak wordt genoemd 
is dat daken vaak niet of in beperkte mate sterk genoeg 
zijn om het gewicht van een standaard zonnesysteem te  
dragen. Een bijkomend probleem is dat constructieve aan 
passingen aan het dak vaak niet zijn gedekt worden in de 
huidige stimuleringsubsidies. Hierdoor kan de businesscase in 
sommige gevallen niet rondkomen en loopt de financiering 
spaak. Gelukkig blijkt uit uitgebreid onderzoek in opdracht 
van TKI Urban Energy dat deze barrière voor de logistieke 
sector vaak op eenvoudige wijze weg te nemen is. 

FEITEN EN FABELS 
Bij aanvang van dit onderzoek hoorden wij de meest 
uiteenlopende verhalen: ‘70% van alle grote gebouwen 
zou ongeschikt zijn’ of ‘lichtgewicht zonnepanelen lossen 
alle problemen meteen op’. Zoals wel vaker is de realiteit 
genuanceerder. 

Uit deze analyse blijkt dat bijna 70% van distributiecentra en  
(niet zware) industriepanden geen constructieve beperking 
heeft. In vergelijking met andere gebouwtypes is dit erg 
gunstig. Tegelijkertijd valt op dat een kwart van deze ge
bouwen wel te maken heeft met een zware constructieve 
beperking. Dit betekent dat het gros van het grootschalig 
dakoppervlak ingezet kan worden voor zonnepanelen. 

KOSTEN EN INTERVENTIES
Voor daken die wel een vorm van beperking hebben om 
een zonnesysteem te dragen, lopen de gemiddelde meer
kosten om een dak constructief aan te pakken erg uiteen. 
Voor gebouwen met een lichte beperking is gemiddeld 
genomen 15 euro per m2 nodig om het dak geschikt te 
maken. Interventies voor zwaar beperkte daken kosten ge
middeld genomen 75 euro per m2. Als we uitgaan van een 
investering van 100 euro per m2 voor een zonnesysteem zijn 
de meerkosten dus gemiddeld tussen de 15% en 75%. 

Een belangrijke vraag die iedere eigenaar van een logistiek 
pand zichzelf zal stellen is: welke impact gaat het uitvoeren 
van deze interventies hebben op mijn bedrijfsvoering?  
Dat verschilt per type interventie. Zo zijn er drie relatief goed
kope interventies – versterken van de gordingen, versterken 
van de spant- of liggeraanpassing en verstevigen van de 
kolom – die verstorend kunnen zijn voor, kostbare, bedrijfs
activiteiten in het pand zelf; al is dit maar een enkele dag. 
Hierdoor kan de keuze vallen op duurdere interventies zoals 
het vervangen van de isolatie, aanpassen van legplan 
(minder zonnepanelen op het dak) en lichtgewichtpanelen. 

TIPS & TRICKS
Een eerste check die een pandeigenaar kan uitvoeren  
om te bepalen of het dak geschikt is of niet, kan verlopen 
via de volgende 6 parameters: 

• Materiaal constructie
• Materiaal dak
• Gevolgklasse
•  Schuin/plat (hellingshoek) 

Variabele belasting
• Dakoppervlak
• Bouwjaar

Bijvoorbeeld: is het pand ouder dan 1970 waarbij gebruik  
is gemaakt van een houten skelet? Dan kan ervan uit 
worden gegaan dat er waarschijnlijk een zware vorm van 
beperking is. 

Een constructeur zal echter een definitieve berekening 
moeten maken om te bepalen of een dak geschikt is of 
niet. Dit wordt in eerste plaats gedaan door een standaard 
model te gebruiken, dat bepaalt hoeveel ballast er nodig is 
op een dak om zonnepanelen te verankeren aan het dak. 
Bram Peperzak, expert op het gebied van zonnesystemen, 
adviseert dakeigenaren bij afkeuring een handgemaakte 
berekening aan te vragen. In de praktijk blijkt dat er dan 
toch vaak mogelijkheden zijn, doordat ieder dak weer  
anders is en een standaardmodel daar geen rekening 
mee houdt.

En dan nog een tip: bij het plaatsen van zonnepanelen is 
het belangrijk om contact op te nemen met de verzekeraar. 
Dit om verrassingen te voorkomen. Verzekeraars hebben  
in sommige gevallen additionele eisen  over bijvoorbeeld 
het type isolatie  alvorens een zonnesysteem geplaatst  
kan worden. 

TIJD VOOR ACTIE 
De conclusie lijkt helder: bij ongeveer 70% van de logistieke  
panden zijn constructieve beperkingen geen barrière.  
En een handgemaakte analyse kan voor gebouwen met 
een lichte constructieve beperking toch nog een positief 
resultaat opleveren. 

Dit rapport is in opdracht van en in samenwerking met  
TKI Urban Energy uitgevoerd. TKI is een organisatie  
met het doel de energietransitie in de gebouwde omgeving 
te versnellen. Het hele rapport is te vinden via  
www.topsectorenergie.nl/tkiurbanenergy/kennisbank/
kennishernieuwbareelektriciteitsopwekking. ■

SPECIAL GEBRUIKSDAKEN
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Beschrijving van gebouwtypes en het potentieel  

dat elk gebouwtype vertegenwoordigt

Verdeling zwaartebeperking, %

Geen beperkingen            Licht beperkt            Zwaar beperkt

B: Agrarische bijgebouwen

C: (Niet zware) Industriepanden

D: Oude panden

A: Distributiecentra

2%

CATEGORIE  GEMIDDELDE KOSTEN  

VOOR INTERVENTIE(S) 

I GEEN BEPERKINGEN € 1/m2)

•  Geen tot weinig constructieve interventies  

noodzakelijk om het pand te ontsluiten

•  Kleine aanpassingen middels gording tot  

gordinginstallatie, noodoverstorten, minder grind

•  op het dak, aanpassen legplan, verlagen wattpiek  

vallen onder deze categorie

II LICHT BEPERKT € 15/m2) 

•  De constructie heeft te weinig reserve capaciteit  

voor het installeren van zon op dak

•  Het dak heeft tussen de 5 en 17.5kg per m2 nodig  

om een zonnesysteem te dragen

•  Enkele constructieve interventies zijn noodzakelijk  

om het pand te ontsluiten

III ZWAAR BEPERKT € 75/m2

•  De constructie heeft te weinig reserve-capaciteit  

voor het installeren van zon op dak

•  Het dak heeft tussen de 5 en 17.5kg per m2 nodig  

om een zonnesysteem te dragen

•  Meerdere verschillende constructieve interventies  

zijn noodzakelijk om het pand te ontsluiten
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Er zijn niet veel ondernemingen die zich zo sterk profileren met het  

fenomeen gebruiksdak als Zoontjens. De vraag: ‘Als de wereld toch 

eens twee keer zo groot was’ beantwoordt het Tilburgse bedrijf simpel 

met: ‘Wat ons betreft, kan dat’. Daartoe ontwikkelt Zoontjens al sinds  

de jaren vijftig producten die multifunctioneel dakgebruik mogelijk 

maken. En alle systemen zijn demontabel, wat niet alleen duurzamer  

is (hergebruik), maar ook handig bij onderhoud.

Zoontjens: gebruiksdaken is een verhaal dat je moet doorvertellen

“  The most underused asset  
is just above our heads”

voer en veilig ruimtegebruik van het dak. Dat is vergelijkbaar 
met wat we nog steeds doen: producten maken waar in de  
markt behoefte aan is. Je komt de draineertegels nog steeds 
tegen. Laatst nog toen ik voor de Rooftop Walk Rotterdam 
op het dak van de Bijenkorf stond.”

DREENTEGEL
In de jaren zeventig ontwikkelde Zoontjens de zwaarder  
belastbare tegel voor parkeerdaken. Er kwamen toen 
steeds meer auto’s en vrachtwagens in het verkeer en als 
je die deels op het dak kwijt kunt, bied je een oplossing 
voor het ruimtegebrek. In die tijd werd ook de Dreentegel® 
geboren als opvolger van de draineertegel en kwamen 
de eerste Pardak®systemen op de markt. De jaren daarna 

Barbara Wolfs, Manager marketing & communicatie,  
is in elk geval erg blij met het onderwerp gebruiksdaken. 
“De nadruk ligt tegenwoordig erg sterk op groendaken  
en het imago dat groen en biodiversiteit meebrengen, 
maar, het gebrek aan leefruimte moeten we niet vergeten. 
Zeker in stedelijke omgevingen is de verblijfsfunctie  
heel belangrijk. Gelukkig pakken met name de grote steden 
dit goed op.”

WEDEROPBOUW
De geschiedenis van Zoontjens en daken krijgt gestalte 
als de zonen van oprichter Nicolaas Zoontjens in de jaren 
veertig het bedrijf overnemen en tijdens de wederopbouw 
een gat in de markt ontdekken. Ook toen was sprake van 
ruimtegebrek en is vooral in Rotterdam een grote hoeveel
heid nieuwbouw gerealiseerd met platte daken. Daarvoor is  
de eerste draineertegel ontwikkeld, waarvan er de decennia 
erna miljoenen van werden verkocht. Wolfs: “Die tegel is 
speciaal bedacht en ontwikkeld voor een goede wateraf

blijft het bedrijf innoveren en brengt het voor steeds meer 
toepassingen nieuwe tegels op de markt en begin deze 
eeuw ook het daknivelleersysteem DNS®, waarmee dakop
pervlakken tot op de millimeter opgehoogd en uitgevlakt 
kunnen worden.

TOEKOMST VAN HET DAK
Twaalf jaar geleden begon Zoontjens aan een nieuw tijdvak, 
al fietste daar eerst nog een crisis doorheen. Wolfs: “Onze 
huidige directeur Paul Heerkens, die al 22 jaar voor het  
bedrijf werkt, is in 2008 afgestudeerd met een proefschrift 
dat ging over de waarde van cocreatie in relatie tot het 
toekomstige dakenlandschap. Daarin stond al beschreven 
dat we minder vaak maar wel zwaardere buien zouden 
krijgen, dat het klimaat opwarmt en dat dat consequenties 
heeft voor de leefbaarheid in steden. Maar ook maat
schappelijke veranderingen zoals het groeiend aantal een 
persoonshuishoudens. Het dak biedt een oplossing voor al 
deze ontwikkelingen. Buitenruimte was toen in de stedelijke 
omgeving al schaars, een tuintje vaak geen optie en er 
werd voor het eerst serieus gekeken naar daken als ver
lengstuk van de leefomgeving. Dat betekent ook het com
bineren van verschillende functies als groen, blauw, geel en 
rood. Om dat goed te coördineren, de verantwoordelijkhe
den in beeld te krijgen en alle relevante disciplines onder 
één hoed te verzamelen, hebben we toen het Cityroofs  

label opgezet. Dat was helaas nog te vroeg voor onze 
markt en de crisis zette alle seinen ook op rood.”

GEMEENTEN, ARCHITECTEN, ONTWIKKELAARS
Toch zette de trend door. “Wat in mediterrane landen al 
heel lang gewoon is, kwam langzaam ook deze kant op: 
het dak als buitenruimte”, vervolgt Wolfs. “Maar dan uitge
werkt met strakke tegelsystemen, houten elementen, mooi 
groen erbij en loungesets. Het dakterras bleek een goed 
alternatief te kunnen zijn voor de tuin en ook kwamen er 
steeds meer gemeenschappelijke terrassen en dakpleinen, 
die een belangrijke sociale functie kunnen hebben, omdat 
ze ook gedeeld kunnen worden. Ook architecten en ontwik
kelaars ontdekten de voordelen van leefruimte op daken. 
Zoontjens, dat door de crisis weer had teruggegrepen op  
eigen core business – dakproducten ontwikkelen en verkopen  
met een typische productgerichte website – , heeft in 2019 
een belangrijke slag gemaakt naar een nieuwe identiteit. 
Onze kennis, visie, ervaring en expertise zijn doorvertaald 
naar een nieuwe corporate identity. We richten ons 
daarmee niet alleen op de kopende klant, maar ook op 
gemeenten, architecten en ontwikkelaars die kennis willen 
nemen van onze expertises van het dak. Alleen jammer  
dat de presentatie van de nieuwe site net samenviel met 
de eerste Corona lockdown.”

SPECIAL GEBRUIKSDAKEN

Barbara Wolfs:  

“Het dak is tegenwoordig  

een belangrijk onderdeel van het hele traject.  

Wat dat betreft is er sinds 2008 veel veranderd.”
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De draineertegel die veel toepassing 

vond in de wederopbouw.

Betegeld sportdak op de Startmotor in Rotterdam-Zuid.
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VROEG AAN TAFEL
Belangrijk is dat met deze ontwikkeling het dak niet meer 
een sluitpost is die als laatste aan de beurt is, meestal als  
er geen geld meer is. Het dak is tegenwoordig een belang 
rijk onderdeel van het hele traject. Wat dat betreft is er 
sinds 2008 veel veranderd. Zo is het Nationaal Dakenplan, 
opvolger van de Green Deal, een plek waar gemeenten, 
vogelorganisaties, waterschappen, leveranciers, branche
organisaties en andere partijen die met dat dak te maken 
hebben om tafel zitten, ideeën en kennis uitwisselen, van 
elkaar leren en gezamenlijk plannen maken. Ook met ar
chitecten en ontwikkelaars is tegenwoordig veel contact.  
Alles hangt immers met elkaar samen: een bepaald 
dakgebruik kan consequenties hebben voor de fundering. 
Het is dus zaak zo vroeg mogelijk bij de architecten en 
ontwikkelaars in beeld te krijgen wat de mogelijkheden 
zijn, zodat ze die financieel, constructief en esthetisch mee 
kunnen nemen in het proces. We willen iedereen op ideeën 
brengen wat er allemaal mogelijk is. Zo is parkeren op het 
dak voor een distributie of productiebedrijf slim en veiliger, 
omdat je daarmee de logistieke stromen van auto’s en 
vrachtwagens uit elkaar houdt. B&V Techniek in Oudewater 
laat zien dat je er ook slim ruimte mee wint.”

Zoontjens is ook bezig met waterretentie. Regen komt min
der vaak maar wel in grotere hoeveelheden naar beneden 

en voor groendaken zijn al waterretentiesystemen in de 
markt. En dat is zeker ook mogelijk onder verblijfsdaken. 

Zoontjens gaat dus door met het vertellen van het verhaal, 
van de boodschap dat met het gebruik van daken de  
wereld twee keer zo groot wordt. “We zijn een commercieel  
bedrijf”, benadrukt Wolfs, “maar er is genoeg voor ons alle
maal. Bovendien gaan we graag een langdurige samen
werking met partners aan. Het dak moet gebruikt worden. 
Daar ligt een belangrijke taak. Gemeenten hebben dat  
inmiddels begrepen, blijkt onder meer uit de Hoogbouw visie 
Rotterdam. Ook andere grote steden timmeren voortvarend  

aan de weg. Dat kan een flinke bijdrage leveren aan de  
verdichtingsopgave waar ze voor staan. En je helpt stads
bewoners aan de buitenruimte waar ze zo’n behoefte 
aan hebben. Voormalig burgemeester Ken Livingston van 
Londen zei het ooit treffend: “The most underused asset is 
just above our heads”. ■

SPECIAL GEBRUIKSDAKEN

Een echt gebruiksdak voor woonzorgcentrum Kroondomein  

in Ermelo.

Fletcher Hotel Emmen had de primeur van het Dreen®NXT-systeem.

Milton Keynes
Voorbeelden te over van projecten waar Zoontjens mee kan pronken. Elders in deze editie meer over de spectaculaire 
skypool van de Embassy Gardens in London en het verwarmde dak van B&V Techniek in Oudewater. Een interessant project 
waar Zoontjens innovatie koppelt aan maatschappelijke verbreding van dakgebruik vinden we in Milton Keynes. Daar is 

op initiatief van Bridgman & Bridgman 
Living Roof Services en Matthew Hoddi-
nott van Zoontjens UK een dak ‘leefbaar’ 
gemaakt met groen en door Zoontjens 
beschikbaar gestelde keramische tegels 
en beloopbare PV-tegels. Het project is 
medegefinancierd met een succesvolle 
crowdfundactie en is bedoeld om de 
jonge bewoners van het appartemen-
tengebouw bewust te maken en mee 
te laten werken aan het vergroenen en 
leefbaar maken van daken: het verhaal 
verder vertellen aan de volgende gene-
ratie. Overigens is de Zolartegel gekozen 
voor toepassing in het Experimentendak 
(Zie Nieuwslijn Special)

4.727 m2 Pardak®110 op de bedrijfshal van Growers United in Maasdijk.

“ De nadruk ligt tegenwoordig  
erg sterk op groendaken  
en het imago dat groen en  
biodiversiteit meebrengen.”
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onderhoud. Met specialistische kennis en onze jarenlange ervaring helpen wij  
met groene, duurzame en toekomstbestendige oplossingen voor uw vastgoed.
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LÉON VAN GEEST WERKT AAN BLIJVENDE VERANDERINGEN

100 JAAR AMBACHT, VAKMANSCHAP EN INNOVATIE
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Jaarabonnement € 50,- excl. 9% btw per jaar - Extra jaarabonnement € 25,- excl. 9% btw per jaar
Digitaal jaarabonnement  € 25,- excl. 21% btw per jaar 

Voor meer informatie zie www.roofs.nl
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“WE STAAN AAN DE VOORAVOND VAN EEN REVOLUTIE”

LEREN WERKEN IN EEN SPANNINGSVELD
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WINNAAR DAK VAN HET JAAR 2021

“HET DAK IS EEN POPULAIR STUK GEBOUW”
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Een dak als kunstobject, om op te recreëren of te parkeren, om energie 

mee te winnen of om water op te beheren: de afgelopen 20 jaar heeft 

het dak veel extra functies gekregen. En waarom ook niet? De ruimte  

is er en de mogelijkheden zijn onuitputtelijk. Parkeren is een goede  

functie voor een dak. Maar waar moet je rekening mee houden bij het  

ont werpen van parkeerdaken?  

Triflex zet een aantal belangrijke  

zaken op een rijtje. 

Het dak als oplossing 
voor parkeren

Naast een veilige omgeving, is een esthetische uitstraling 
ook belangrijk. Kleur en decoratie spelen een grote rol bij 
de afwerking. Door de combinatie van verschillende kleuren 
en pictogrammen op vloeren, wanden of oppervlaktes 
krijgt een parkeergarage een eigen identiteit.  

Tekst en beeld: Triflex

Een verkeersdak kan efficiënt worden ingedeeld. Niet alleen 
om op te parkeren, maar ook om er een gebruiksdak van  
te maken. Dit creëer je door groen te combineren met  
een parkeerdak dat geschikt is voor zware belasting  
(door auto’s of bomen). Dit fleurt parkeerdaken gelijk op, 
wat tevens een fijne en andere beleving geeft aan de 
bezoekers. Triflex kan hier aan bijdragen door details af 
te dichten, waardoor een waterdichte en wortelwerende 
functie wordt gecreëerd. 

BESCHERMDE PARKEERVOORZIENING
Bij parkeren boven leefruimtes komt een hoop kijken en 
daarom worden er hoge eisen gesteld aan het afdichtings
systeem. Een intensief gebruikte parkeervloer vraagt om 
het best mogelijke afwerkingsniveau: mechanisch zwaar 
belastbaar, esthetisch, waterdicht, slijtvast én veilig antislip. 
Triflex heeft systemen in het assortiment, die hiervoor goede 
oplossingen bieden. 

ESTHETISCH ÉN VEILIG
Het is van belang dat een parkeerdak een veilige omgeving  
is voor bezoekers. Door het aanbrengen van een antisliplaag 
is het mogelijk om comfort en veiligheid naar een hoger 
niveau te tillen. Naast de grotere oppervlakken, kunnen 
trappen ook worden afgewerkt met Triflex.

Kleurgebruik zorgt niet alleen voor sfeer, maar ook voor 
veiligheid. Bijvoorbeeld wanneer de vluchtroute een andere 
kleur heeft dan de reguliere route. Een goede routestructuur 
voor voertuigen en voetgangers vergroot automatisch de 
verkeersveiligheid. Die structuur moet overzichtelijk, zichtbaar, 
begrijpelijk, berijdbaar en beloopbaar zijn. 

WESTFIELD MALL OF THE NETHERLANDS
Een mooi voorbeeld van een parkeerdak waaraan Triflex een  
bijdrage heeft geleverd, is Westfield Mall of the Netherlands in 
Leidschendam, het grootste winkelcentrum van Nederland,  
dat in 2021 na een grote verbouwing en uitbreiding zijn 
deuren opende. Om ervoor te zorgen dat het winkelcentrum 
aantrekkelijk, veilig en toegankelijk werd voor bezoekers, 
moest de parkeervoorziening onderhanden worden  
genomen. Tevens waren de uitstraling en een goede route
structuur onmisbare punten.

Door kleurgebruik heeft de parkeervoorziening nu een eigen 
identiteit en wordt het de gebruiker makkelijk gemaakt om 
op een veilige en prettige manier de weg te vinden in de 
openbare ruimte. Daarnaast zijn de tweelaagse inpandige 
parkeergarage, de hellingbanen en het parkeerdak voor 
jaren beschermd.

Triflex is een vloeibare kunststof voor onder andere vloeren,  
afdichtingssystemen en markeringen. Bij het bouwen, 
renoveren of transformeren biedt de vloeibare kunststof 
ongekende ontwerpvrijheid, want het is in iedere kleur te 
mengen. Hiermee valt precies de uitstraling of beleving te 
creëren die gewenst is. ■

Het hoogste parkeerdek van Westfield Mall of the Netherlands.

Door de combinatie van verschillende kleuren en pictogrammen 

op vloeren, wanden of opper vlaktes krijgt een parkeergarage een 

eigen identiteit.

Een intensief gebruikte parkeervloer vraagt om het best mogelijke 

afwerkingsniveau.
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We willen steeds meer op daken: tuinen aanleggen, water bergen,  

terrassen bouwen, parkeren. Dat moet technisch wel mogelijk zijn.  

Fabrikanten ontwikkelen daartoe steeds meer producten die de  

overstap naar intensiever en zwaarder dakgebruik mogelijk maken. 

Het was voor Van Wylick enige tijd terug aanleiding een waterdichte 

variant te maken op hun Isomix® daksysteem: Isomix® Plus.  

Door het integreren van sensoren van Inscio kan tevens de conditie  

van het dak realtime gemonitord worden, tijdens en na de bouw.

Waterafstotende onderlaag  
voor vele soorten daken

Isomix® is wat vroeger Betopor heette, een slimme 
combinatie van isolatiemateriaal en mortel 
voor daken en vloeren waarmee 
familiebedrijf Van Wylick 
Isolerende Mortels al 
dertig jaar naam maakt. 
Om aan de toenemende 
eisen tegemoet te komen 
die modern dakgebruik 
aan daken stelt, kwamen 
ze recentelijk met een wateraf
stotende variant onder de naam 
Isomix® Plus. 

EIGENSCHAPPEN
Volgens directeur Laurens van Wylick is het 
waterafstotende Isomix® Plus uitermate geschikt 
voor het multifunctionele gebruik dat tegenwoor
dig sterk in opmars is. “Met dit vloersysteem maken we snel 
en efficiënt een isolerende, drukvaste ondergrond die tevens 
brandwerend, waterafstotend, windvast en duurzaam is.  
We kunnen elke isolatiewaarde realiseren door te variëren 
in de EPSdikte. Voor een Rcwaarde van 6 komt het gewicht 
uit op 28 kg per vierkante meter. Dat is minder dan een 
oplossing met steenwol, maar je hebt wel een dak dat 
beloopbaar is.”

Voor zwaardere toepassingen als parkeerdaken, intensieve  
groendaken en retentiedaken adviseert Van Wylick een 
extra laag die voor verdeling van de druk zorgt. “De moge
lijkheden zijn dus in feite onbegrensd. Wel is het zaak dat 
onze systemen tijdig op de agenda staan. Wij worden 
meestal ingeschakeld door dakdekkers, maar voor de  
juiste detaillering is een betere bekendheid bij architecten 
en constructeurs nodig. Dan kun je in het ontwerp op tijd 
rekening houden met zaken als dakopstanden en drempels 
op daktuinen.”

SENSOREN
Een belangrijke noviteit is de toevoeging van daksensoren 
van Inscio in het Isomix®systeem. Van Wylick: “Daarmee 
kunnen in de eerste plaats tijdens de bouwfase de vochtig
heid monitoren en de samenstelling van de mix optimali
seren. Met warm weer en wind op hoogte droogt de mix 

snel uit en moet je soms water bijsproeien. Voor dakdekkers 
is dat wel eens een vreemde gewaarwording, maar het is 
voor een perfect eindresultaat.”

De belangrijkste winst zit uiteraard in de beheerfase van het  
dak. “We krijgen nu realtime objectieve meetdata door over 
de conditie van het dak en dat is voor gebouweigenaren 

en gebruikers zeer waardevolle informatie. Het gaat momen 
teel om temperatuur en vochtigheid, op termijn komen 
daar drukbelasting en isolatiewaarde bij. Deze informatie 
wordt gerelateerd aan de sensorlocaties, in beeld gebracht 
op een overzichtelijk managementdashboard in een app. 

Zo kun je razendsnel reageren mocht er lekkage optreden 
en kun je een hoop ellende voorkomen. Voor bijvoorbeeld 
een supermarkt onder een parkeerdek is dat essentiële 
informatie voor de bedrijfsvoering. En zo zijn er veel meer 
mooie toepassingen te verzinnen.”

Een sensor is monteerbaar in het Isomix® daksysteem  
of de PIRisolatie. In de regel wordt per 150 m2 een sensor 
geplaatst en in de buurt van afschot en afvoerpunten.  
De batterij die de sensor voedt, gaat vijftien jaar mee.  
“De eerste projecten lopen nu anderhalf jaar”, meldt  
Van Wylick. “Ze zijn onder meer toegepast in de hoge 
daken van Little C in Rotterdam, gebouwen van ASML in 
Veldhoven, de Aeres Hogeschool op het Floriadeterrein  
in Almere en Tripolis in Amsterdam. Er zullen er vast snel 
meer volgen!” ■

ISOLEREND, DRUKVAST, BRANDWEREND, WATERAFSTOTEND, WINDVAST EN DUURZAAMSPECIAL GEBRUIKSDAKEN

Een Inscio-sensor in een Isomix® daksysteem.

Rendering van een dakopbouw  

met daksensor verwerkt in het  

Isomix® daksysteem.

“ We kunnen elke isolatiewaarde 
realiseren door te variëren in de 
EPS-dikte”

“ Een belangrijke noviteit is de toe- 
voeging van daksensoren van 
Inscio in het Isomix®-systeem”
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Steden verdichten, terwijl de behoefte aan (groene) buiten 
ruimte groeit. Toch tellen Nederlandse binnensteden vele 
vierkante kilometers aan ongebruikte buitenruimte die nogal 
eens over het hoofd wordt gezien: platte daken. Juist platte 
daken kunnen voorzien in die gewenste en noodzakelijke 
behoefte aan ruimte voor parkeren, sporten, spelen en 
recreëren. 
Een gebruiksdak creëren vergt echter een doordacht ont
werp en voorbereiding. Namens architectenbureau MVRDV 
neemt gastpreker en architect Arjen Ketting de webinarkijker  
hier in mee. Hij belicht de mogelijkheden, functies en 
technische vereisten van het gebruiksdak. Dit doet hij aan 
de hand van voorbeelden van prestigieuze projecten met 
gebruiksdaken uit het portfolio van MVRDV. 
Deze gebruiksdaken zouden niet bestaan als er niet al in  
een vroeg stadium was nagedacht over het gebruiksdoel  
ervan. Elk doel stelt immers andere eisen aan de dakcon
structie. Voor verdere verdieping van de technische aspec
ten schuift een panel van experts aan vanuit Zoontjens, 

BMI/Icopal en Foamglas. Onder gespreksleiding van 
presentator Esther Wienese, bekend als de DakenDiva, 
gaan zij in op de opbouw, waterdichting en isolatie van het 
gebruiksdak. Een tweede panel van specialisten van AGS 
Products, Eurofast en Roval Aluminium brengt tot slot de 
afwerking van een gebruiksdak onder de aandacht. 
Het (gratis te volgen) webinar is te zien op maandag 20 juni  
om 12.30 uur en duurt tot 13.30 uur. Aanmelden kan via  
eismamediagroep.webinargeek.com/hetgebruiksdakvan 
inspiratietotrealisatie. Kijkers maken kans op een exemplaar 
van de Dakencatalogus van MVRDV.
Initiatiefnemer van dit webinar, TotaalDakConcept, streeft 
ernaar om door middel van samenwerking met relevante 
partijen uit de bouwkolom kwalitatief hoogwaardige en 
innovatieve dakconstructies te bieden. ■

Het gebruiksdak: van 
inspiratie tot realisatie

WEBINAR

Gastspreker Arjen Ketting  

is architect en Senior  

Associate bij MVRDV.

DakenDiva Esther Wienese 

treedt tijdens dit webinar  

op als gespreksleider.  

(Foto: Marieke Odenkerke)

Ongebruikte platte daken zijn een doorn in het oog van architecten en  

dakenexperts. Dat moet anders, vinden zij. De rode draad in het webinar  

‘Het gebruiksdak: van inspiratie tot realisatie’ is dan ook: benut het 

platte dak en doe het goed. Dit webinar vindt plaats op 20 juni.  

Gastspreker in de liveuitzending – verzorgd door TotaalDakConcept  

en Eisma Bouwwebinar – is Arjen Ketting van het wereldvermaarde 

architectenbureau MVRDV. 

Juist platte daken kunnen voorzien in die gewenste en  

nood zakelijke behoefte aan ruimte voor parkeren, sporten, 

spelen en recreëren. (Foto: Zoontjens)

Laat je inspireren op www.roval.nl

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, gbalusters, groendakproducten, dakrand-
en doorvalbeveiliging en privacyschermen. 
Daarnaast biedt Roval Aluminium maatwerk 
in zetwerk.
Mooi, functioneel en duurzaam.

De reden waarom we de Roval-Premium® aluminium 
dakrand zo genoemd hebben is eenvoudig. Deze dakrand 
is namelijk van premium kwaliteit. Het beste van het 
beste. Het extra dikke aluminium van 1,3 mm maakt de 
dakrand onverwoestbaar. De Roval-Premium® is 
bovendien voorzien van een dubbele aanslag. Hiebovendien voorzien van een dubbele aanslag. Hierdoor 
kan deze superstrak tegen de gevel worden gemonteerd. 
En last but not least: de oplopende oplegging voorkomt 
lekstrepen op de gevel. De Roval-Premium® is leverbaar 
in verschillende aanzichthoogtes tot wel 250 mm en in 
vrijwel alle Ral-kleuren.
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DUURZAME PIONIERS GAAN AAN DE SLAG  
OP EXPERIMENTENDAK ROTTERDAM
Zeven pioniers gaan binnenkort aan de slag met gouden combinaties op het Experimentendak Rotterdam.  
De gemeente Rotterdam stelt dit dak beschikbaar als testlocatie voor duurzame pioniers vanuit het project LIFE@Urban 
Roofs. Doel van dit dak is om nieuwe producten te testen en door te ontwikkelen om zo te komen tot meer en betere 
investeringen in innovatieve klimaatadaptieve maatregelen op daken. 

Na een selectieprocedure zijn zeven partijen geselecteerd. Zij kunnen binnenkort het dak op. Deze pioniers kwamen als  
beste uit de bus met hun nieuwe concepten en toepassingen van groene daken, biodiversiteit en waterberging in combi
natie met andere functies. 

Deze partijen zijn geselecteerd:
• Dobberweelde: Drijvend systeem op basis van kurk (geen oliegebaseerde grondstoffen).
• Donkergroen:  Combineren van waterberging met valdemping onder (dak)speeltoestellen.
• Green Roof Initiative:   Modulair groen/biodivers daksysteem in bloemmotief, wat gezamenlijk een  

mooi totaalbeeld geeft.
• Hogeschool Rotterdam: Experimenten, mockups en (monitorings)onderzoek door / met HBOstudenten.
• Joosten ECOdak:  Water vasthouden en sturen met circulaire rubber tegels met daarop een biodiverse,  

biologische vegetatie.
• ZinCo:   Presentatie van een groendak (nieuwe mix van sedum en inheemse beplanting)  

24/7 meten en realtime weergeven in een dashboard.
• Zoontjens   Beloopbare zonnepanelen voor op daken in combinatie met een biodiverse en  

groene valbeveiliging.

De Hogeschool Rotterdam voert zelf experimenten uit op het dak en is betrokken bij het monitoren van de pilots.  
Het Experimentendak Rotterdam ligt op een van de gemeentelijke daken bij het Kleinpolderplein en heeft een  
oppervlakte van 500 m2. De komende vijf jaar kunnen de nieuwe technologieën hier getest en gemonitord worden. 

Aanmoedigingsprijzen
De drie partijen die met het meest aansprekende initiatief kwamen, krijgen naast een plek op het dak ook een  
bescheiden aanmoedigingsprijs. De prijswinnaars zijn:
Zoontjens met het concept ‘Zolar’ (€ 4.500), ZinCo met de ‘Groendakmonitor’ (€ 4.500) en het consortium rond het concept 
‘Dobberweelde’ (€ 3.000).De prijzen zijn bedoeld als steuntje in de rug om de experimenten tot een succes te maken.

Meer informatie: www.rotterdam.nl/wonenleven/experimentendak

TRIFLEX EXPERIENCE CENTER 
Onlangs is in Minden vlakbij het Duitse hoofd

kantoor in Minden het Triflex Experience Center 
officieel geopend. Alle Triflex en Follmann  

collega’s kwamen samen om deze opening 
feestelijk te vieren. Van een Triflex band tot een 

rooftop met een voetbalveld, alles was aan
wezig om er een mooi feest van te maken.  

Het nieuwe en hypermoderne Triflex Experience 
Center biedt ruimte voor diverse seminars  
en evenementen op een oppervlakte van 

12.000 m2. Hier kunnen klanten en relaties ont
vangen worden en de Triflex Xperience beleven. 

GROENDAKCOACH EN NIEUWENHUIZEN ONDER ÉÉN DAK
Op 10 juni openen Groendakcoach, Nieuwenhuizen Daktechniek 
en marketingbureau Studio Carpe Diem officieel hun gezamenlijke 
nieuwbouw aan de Tasveld 5 in HendrikIdoAmbacht. Het pand is 
compleet met groene innovaties én een experience center op het 
eigen dak. Een bezoekje waard.

CAMPAGNE OM BIODIVERSITEIT TE GAAN HERSTELLEN
 Het gaat niet goed met de biodiversiteit, wereldwijd én in Nederland. Daarom gaat vandaag de  
publiekscampagne Maak Grijs Groener van Deltaplan Biodiversiteitsherstel voor de tweede keer  
van start. Met deze campagne wil de stichting het begrip biodiversiteit tot leven brengen en een  
breed publiek inspireren met burgerinitiatieven, die laten zien hoe je samen met anderen kunt  
bijdragen aan bio diversiteitsherstel. En dat is hard nodig, want slechts een op de vier Nederlanders  
zegt te weten wat ze aan biodiversiteitsherstel kunnen doen.  

De nationale campagne werd voor het eerst gelanceerd in  
oktober 2020 en gaat vandaag opnieuw van start. Onder het 
motto ‘Maak Grijs Groener’ wordt aangespoord tot bijvoorbeeld 
het samen aanleggen van geveltuinen, daktuinen, boomspiegels 
of bloemperken, het aanplanten van inheemse fruitbomen 
of het vergroenen van bedrijventerreinen. 

Ook Louise Vet, voorzitter van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel  
en hoogleraar ecologie bij Wageningen UR, is blij met de groei
ende aandacht voor het thema biodiversiteit. ‘’We zien dat er  
steeds meer aandacht komt voor het belang van biodiversiteit. 
En dat moet ook, want nu kunnen we het verlies van biodiversi 
teit samen nog ombuigen naar herstel. Maar de tijd tikt: hoe 
langer we wachten, hoe lastiger het wordt om het tij te keren.  
Met de campagne Maak Grijs Groener doen we een indringende oproep aan heel Nederland:  
ga aan de slag met biodiversiteit in jouw omgeving. Alleen als we het samen doen, kunnen we  
een verandering realiseren.’’

SPECIAL GEBRUIKSDAKEN



De datum in juli maakt niet alleen een betrouwbaardere 
planning voor alle deelnemers aan de beurs mogelijk, 
maar biedt ook nieuwe kansen, zoals extra demonstratie
gebieden voor exposanten in de openluchtzone.

Het Europees Kampioenschap Houtbouw vindt parallel  
aan de vakbeurs plaats. In hal 7 kunnen de beursbezoekers 
het talent van Europa live aan het werk zien en hun favo
riete team aanmoedigen. Timmerlieden maken complexe 
modellen van dakconstructies en demonstreren specialis
tisch houtwerk. De kandidaten hebben 22 uur voor alles, 
van planning tot en met oplevering van het model:  
van dinsdagochtend 5 juli tot donderdagavond 7 juli.  
Als hoogtepunt van DACH+HOLZ International worden op 
vrijdag 8 juli de Europees kampioenen gekroond.

De beursbezoekers kunnen zich ook verheugen op een 
ander spectaculair evenement: de STIHL Timbersports Show 
vindt plaats in de openluchtzones. In verschillende discipli
nes strijden atleten op hoog niveau tegen elkaar en tonen 

ze hun kunnen met vlijmscherpe bijlen, 
handzagen en motorzagen. Naast kracht 
zijn ook precisie en de juiste technieken 
cruciaal voor de demonstraties.  
Wie de handen uit de mouwen wil steken 
en zelf zaagtechnieken wil uitproberen, 
mag het zagen ter plaatse niet missen.

We zijn klaar voor de zomer en ook voor  
de beurs! Eindelijk kunnen we weer face 
toface met mensen praten, materialen  
aanraken en apparaten uitproberen. 

DACH+HOLZ International 2022  
vindt plaats van 5 t/m 8 juli in Keulen 

We look forward to you!

dach-holz.com

COLOGNE 05. – 08.07. 2022

Zentralverband 

German Roofing 
Contractors Association
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advertorial

Met het eenmalige uitstel naar  

de zomer wordt het ontmoetings

punt voor dakdekkers, timmerlieden 

en loodgieters een brancheevent  

met veel nieuwe hoogtepunten en 

een nog meer belevingsgerichte 

aanpak.



Roofs     6968     Roofs

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

JURIDISCHE ZAKEN

De bouw maakt langzaam de transitie naar circulair bouwen.  

We zien steeds meer initiatieven om de milieu impact te reduceren  

zowel tijdens de ontwerpfase, de bouwfase en de gebruikersfase.  

Een goed voorbeeld hiervan zijn terugnamegaranties die door  

leveranciers van zonnepanelen worden verstrekt. In deze blog leggen 

wij uit waar je als leverancier op moet letten bij het aanbieden van 

een terugnamegarantie.

Terugnamegaranties 
in de bouw

In de praktijk zien we daarom dat in het geval van terug
namegaranties toch vaak wordt gekozen voor eigendoms
overdracht. In dat geval levert de leverancier de zonne
panelen aan een koper, waarna de zonnepanelen worden 
gelegd op het dak van het gebouw. De eigenaar van het 
gebouw wordt dan eigenaar van het dak en de zonne
panelen die erop liggen. In de koopovereenkomst dienen 
partijen afspraken te maken over het op termijn terugnemen 
van de zonnepanelen. Dit betekent dat het eigendom in de 
toekomst weer terug komt bij de oorspronkelijke leverancier. 

WAAR MOET JE AAN DENKEN ALS JE EEN  
TERUGNAMEGARANTIE WIL AANBIEDEN?
Voordat de (juridische) afspraken vastgelegd kunnen  
worden, is het belangrijk om eerst na te denken over een 
aantal praktische zaken die voor ieder bouwmateriaal 
anders kunnen zijn. Een en ander is natuurlijk ook afhan
kelijk van de door de leverancier na terugname beoogde 
toepassing voor de bouwmaterialen. 

Zo zul je als leverancier moeten nadenken over de looptijd 
van de terugnamegarantie. Zonnepanelen hebben in  
beginsel een vrij lange levensduur, maar een leverancier 
zal alsnog niet gebonden willen zijn om voor een oneindige 
duur de zonnepanelen terug te nemen. Er zal een termijn 
aan de bereidheid verbonden zijn, die gelinkt is aan het 
aantal jaren waarop een zonnepaneel nog herbruikbaar  
of recyclebaar is. 

Wat houdt een terugnamegarantie in? In het kort komt het  
erop neer dat een leverancier en de afnemer van de zonne 
panelen bij de verkoop afspreken dat de afnemer de zonne 
panelen in de toekomst kan terugleveren aan de leveran
cier. De leverancier kan vervolgens de zonnepanelen 
hergebruiken door de grondstoffen te hergebruiken voor 
andere toepassingen, ontmantelen voor de grondstoffen 
of de bouwmaterialen reviseren en opnieuw in de markt 
brengen. Op deze wijze zullen er op termijn minder bouw
materialen worden geproduceerd of via milieubelastende 
afvalstromen moeten worden afgevoerd. 

HOE ZIT DAT JURIDISCH?
Er zijn verschillende manieren om een terugnamegarantie 
in te richten. Indien de leverancier zelf eigenaar wil blijven 
van de zonnepanelen, kan bijvoorbeeld een leasecontract 
worden afgesloten. In dat geval staat de te leveren presta
tie van het bouwmateriaal centraal en niet de eigendoms
overdracht. In de praktijk wordt dit ‘productasaservice 
dienstverlening’ (ook wel bekend als PaaS) genoemd.  
Het nadeel van deze contractvorm bij bouwmaterialen 
(zoals zonnepanelen) is dat bouwmaterialen na montage 
vaak één geheel vormen met het gebouw waarin ze worden 
toegepast. Via bestanddeelvorming wordt dan de eigenaar 
van het betreffende gebouw automatisch eigenaar van 
de zonnepanelen. In sommige gevallen kan dit worden 
voorkomen door het vestigen van opstalrechten, maar die 
weg vaak kostbaar en administratief complex.

Daarnaast is het goed om vooraf afspraken te maken of 
en zo ja voor welke prijs de leverancier de zonnepanelen 
terugneemt. Aangeknoopt kan bijvoorbeeld worden bij  
een percentage van de verkoopprijs, de marktwaarde op 
het moment van terugname of een vooraf afgesproken 
prijs (statiegeld model). 

Bij een terugnamegarantie dient ook helder vastgelegd te 
worden in welke staat de zonnepanelen moeten zijn bij  
terugname. Afhankelijk van de gewenste toekomstige toe 
passing kan het bijvoorbeeld van belang zijn dat de zonne
panelen bij terugname goed onderhouden zijn.  

Tenslotte is het ook raadzaam om na te denken of de  
garantie is gekoppeld aan de contractspartij of het  

gebouw waarin de materialen zijn toegepast. Als de terug
namegarantie alleen geldt tussen de leverancier en de 
oorspronkelijke koper, dan kan bij verkoop van het gebouw 
de nieuwe eigenaar niet zonder meer een beroep doen  
op de terugnamegarantie.

CONCLUSIE
De terugnamegarantie is een mooi circulair initiatief.  
Maar om de terugnamegarantie in de praktijk ook tot het  
wenselijke resultaat te laten leiden, dient de leverancier 
vooraf na te denken over de praktische en juridische ver 
eisten aan de terugnamegarantie. Op die manier is de 
leverancier ervan verzekerd dat zij in de toekomst ook 
daadwerkelijk haar product kan en wil terugnemen. ■

Marloes Beeren en Noreen Sturris zijn advocaten bij Poelmann  

van den Broek Advocaten en beide gespecialiseerd in vraagstukken  

in de keten van het bouwproces.

Marlo
es B

eere
n

Noreen St
urris

“ Door terugnamegarantie  
zullen er op termijn minder 
bouwmaterialen worden  
geproduceerd of via milieu-
belastende afvalstromen 
moeten worden afgevoerd”
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VITALITEITSMANAGEMENT

Vitaliteit draait niet alleen om het bestrijden en voorkomen 
van ziekte en uitval, maar ook om het bevorderen van  
welzijn, employability (optimale inzetbaarheid van mensen, 
waardoor zij in staat zijn werk te krijgen en te behouden) 
en gezondheid. Vitaliteitsmanagement gaat om het  
versterken van mensen en de organisatie. Dit levert diverse 
voordelen op, onder meer: hogere medewerkerstevreden
heid, minder uitval en minder verzuim, hogere produc
tiviteit, 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 
bescherming tegen de zon.

In de zomer en lente schijnt de zon volop. Wat is dat toch 
lekker na de donkere maanden, zo’n heerlijk zonnetje.  
Je voelt de zonnestralen prikken op je bolletje. Heerlijk. 
Lekker wandelen, fietsen, sporten of onderuit met een 
boekje in de tuinstoel. Tussen de oren heb je een goed 
gevoel, je krijgt er een mooi bruin kleurtje van en je kunt 
de hele wereld weer aan na een zonnebad.

Een pluspunt van zonlicht is de opbouw van vitamine D. 
Het lichaam maakt vitamine D aan door goede voeding 
(bijvoorbeeld eten van vette vis) en als het in contact 
komt met zonnestralen. Daarbij is zonlicht de belangrijkste 
bron van vitamine D. Vitamine D zorgt voor de opname 
van kalk en fosfaat uit het voedsel. Kalk en fosfaat zijn 
nodig voor een goede opbouw van botten en gebit.

Maar veel zonlicht heeft ook een keerzijde. En dat is de 
kans op het krijgen van huidkanker. In Nederland krijgen  

jaarlijks ruim 100.000 mensen de diagnose kanker. 
Huidkanker is de meest voorkomende vorm van kanker 
in Nederland, met jaarlijks ruim 15.000 nieuwe gevallen. 
UVstraling, en vooral verbranding door de zon, heeft een  
grote invloed op huidkanker. Daarbij lopen volgens het 
Nederlands Centrum voor Beroepsziekten bouwvakkers 
maar liefst 4 tot 5 keer zoveel risico om huidkanker te krij
gen. De kans op huidkanker verkleinen is simpel:  
bescherm jezelf.

Onze bouwvakkers en vooral de dakdekkers werken in 
het voorjaar en de zomer dagelijks veel uren in de zon. 
Dat brengt vervelende gezondheidsrisico’s met zich mee. 
Natuurlijk is het lekker om te werken in een korte broek en 
tshirt, maar daarbij heeft zonlicht weer meer kans. Ons 
beleid is dat wij onze mensen goede voorlichting geven 
over bescherming tegen de zon, onder andere middels 
toolboxmeetingen. De boodschap welke wij meegeven 
is de boodschap die voor iedereen geldt: geniet van de 
zon, maar zorg dat je niet verbrandt en bescherm je huid 
met zonnebrandcrème, bedekkende kleding en door 
waar mogelijk de schaduw op te zoeken. 

Bescherming tegen de zon is één van de vele stapjes.  
En bedenk: vele kleine stapjes zijn één grote stap op weg 
naar een mooie, duurzame en vitale toekomst. ■

‘ Bescherming tegen de zon’  
voor een duurzame  
en vitale toekomst
Vitale, fitte, gezonde en gemotiveerde 

mensen in en om het bedrijf  en balans  

in het leven: dat zijn de uitgangspunten  

van het vitaliteitsmanagement programma 

‘Vitaal met je VAK bezig zijn’.

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

Dakspecialisten op internet

www.vebidak.nl

www.eurofast.nl

www.flowlight.nl

Vakgroothandel in dakmaterialen

WWW.DAKNED.NL

Experts in 
dak- en gevelgroen

www.idverde.nl

www.aabo.nl

AABOSAFE
Zorgeloos werken op hoogte.

AABOZINK

AABOFIX
De basis in bevestiging.

www.aabo�x.nl

AABOTOOLS
Gereedschap voor professionals.

www.aabotools.nl

www.leister.shop

www.leister.shop

www.provatherm.nl

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

www.oudemaas.nl

Bevestigingssystemen voor Dak en Gevel
Gereedschappen

PBM en Valbeveiliging
Onderhoud en Reiniging

www.sealeco.nl

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

 www.eyecatchersafety.com

www.bitasco.nl

www.reflexy.org www.oudemaas.nl

Bevestigingssystemen voor Dak en Gevel
Gereedschappen

PBM en Valbeveiliging
Onderhoud en Reiniging

www.ibsconsultants.nl/dakconsult

D É  D A K B E G R O E N E R

DakConsult

www.optigrün.nl

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

www.begroeningstechniek.nl

Joru Begroeningstechniek BV

Dak & Gevelbegroening 
met systeem
In & Outdoor

www.euroaluminium.nl

UW WEBSITE 
OOK HIER?

Bel:072 5400335www.mawipex.nl

UW WEBSITE 
OOK HIER?

Bel:072 5400335



De feestavond wordt  
u aangeboden door:

Vrijdag 24 maart 2023
Evenementencentrum                                         in Nijkerk

Dak van het Jaar 2022

17.30 – 19.00 uur  
Inloop en ontvangst van de gasten met welkomstdrankje en hapje

 
De presentatie zal in handen zijn van dagvoorzitter Rens Merckelbach

 

19.00 – 21.00 uur 
Award-uitreikingen onder het genot van een driegangen-diner

21.15 – 22.15 uur 
Optreden van Midwest Coverband, met o.a. dakdekker Ben Roos

 

22.30 – 00.45 uur 
Optreden van de meestermixer DJ Ben Liebrand

 

01.00 uur
Einde feestavond

dakmaterialen

U kunt zich aanmelden  
voor deze gratis feestavond  
via www.dakvanhetjaar.nl

D É  D A K B E G R O E N E R

A M P T  VA N  N I J K E R K
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DUURZAMER VERPAKKEN

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Wereldwijd wordt er jaarlijks 300 miljoen ton plastic afval 
geproduceerd. Onderzoekers schatten dat 60% van alle 
plastic dat sinds 1950 is geproduceerd uiteindelijk op een 
vuilnisbelt of in de natuur belandt. Plastic voor eenmalig 
gebruik heeft een aantoonbaar negatief effect op de bio
diversiteit en het milieu wanneer het op de verkeerde plek 
terechtkomt. In plaats van plastic zal voor de verpakking 
van de ramen nu karton met het FSC (Forest Stewardship 
Council)keurmerk worden gebruikt.
 
De nieuwe manier van dakramen verpakken verlaagt de 
CO2uitstoot met 13% voor de VELUX Groep. Dat is een signi
ficante bijdrage aan het strategische doel om in 2030  
recyclebaar verpakkingsmateriaal te maken die geen 
plastic bevatten en 100% recyclebaar zijn. Het is ook een 
duidelijke stap in het totale transformatieproces om als 
VELUX Groep een duurzaam bedrijf te worden dat bewuste 
keuzes maakt over welke producten en oplossingen in de 

markt worden gezet. “VELUX wil heel bewust een significante  
bijdrage leveren aan een duurzamere toekomst, door goed 
na te denken over wat goed is voor onze planeet en de 
natuur in alles wat we doen,” zegt Jeroen Proemstra,  
Market Director VELUX Nederland. “De verpakking is een 
belangrijk onderdeel van het product en moet daarom 
ook zo milieuvriendelijk mogelijk zijn. We zijn trots dat we 
erin geslaagd zijn de hoeveelheid plastic die we gebruiken 
voor het beschermen en verpakken van onze dakramen 
substantieel te verlagen. Daarmee zetten we een belang
rijke stap richting ons verduurzamingsdoel dat wij  
‘Green our packaging’ noemen.” ■

* De plasticvrije verpakking geldt voor de volgende modellen dak- 

ramen: GGL, GGU, GPL, GZL, GLL en GLU. Van GPU worden alleen de  

handmatige versies meegenomen in deze eerste fase van het project.

In plaats van plastic zal voor de verpakking van de 

ramen nu karton met het FSC (Forest Stewardship  

Council)-keurmerk worden gebruikt.

De VELUX Groep maakte onlangs bekend dat 90% van alle dakraam

verpakkingen geen plastic meer bevat, maar is gemaakt van recycle

baar verpakkingsmateriaal op papierbasis. VELUX zet het nieuwe 

verpakkingsmateriaal in bij de meest verkochte dakraammodellen*, 

waardoor het bedrijf 900 ton plastic per jaar bespaart. Voor de klant 

wordt het afvoeren van de verpakking meteen een stuk eenvoudiger 

omdat er in plaats van twee nog maar één afvalstroom ontstaat,  

namelijk karton dat gerecycled wordt.

Velux bespaart  
900 ton plastic

DE OVERWEGINGEN 
VOOR RENOVATIE 
VAN LICHTSTRATEN

Verwachtingen voor de toekomst zijn dat 
75% van de gebouwen die we vandaag 
gebruiken, er in 2050 nog zal staan. 
Als gevolg daarvan zal de behoefte aan 
renovaties en specificaties toenemen.

Gebouweigenaren en -beheerders zullen 
ervoor willen zorgen dat hun panden niet 
alleen functioneel en veilig blijven, maar 
ook, in het licht van het veranderende 
klimaat, meer comfort bieden voor 
gebruikers.

De daglichtoplossingen van VELUX 
Commercial bieden flexibele mogelijkheden 
voor uw renovatieprojecten met daglicht  
en natuurlijke ventilatie.

Het uitgebreide assortiment daglicht-
toepassingen kan worden gebruikt om 
prestaties, gezondheid, welzijn en comfort 
te verbeteren van bestaande gebouwen.

Renovatie van lichtstraten   
NAVOOR
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Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

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

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

Binnenkort
 ook

 in Groningen!

Ook verkrijgbaar als 1400 Newton sterke 
variant voor mechanische bevestiging!

Aabo Unifol POCB SK is een ongekend sterke en veelzijdige éénlaags 
toepasbare superieure dakbedekking die door zijn unieke compound de 
beste eigenschappen van zowel kunststof, EPDM als bitumen dakbedekking 
verenigd in de ultieme zelfklevende dakbaan. 

Aabo Unifol POCB SK kent een unieke samenstelling waarin elementen 
uit de meest moderne dakbanen en traditionele bitumen samenkomen: 
de weerbarstigheid en stevigheid van bitumen, de flexibiliteit en 
verwerkingssnelheid van kunststof en de levensduur van combiproducten 
gemaakt van EPDM én bitumen.  De rol is leverbaar met een afwerking van
TNT vlies of een prachtige zwarte fijngranulaat afwerking.

Aabo Unifol POCB SK is niet alleen over de gehele onderzijde zelfklevend, 
ook de overlappen zijn volledig zelfklevend. Daardoor kan een dak in 
zijn geheel, op de eindoverlappen na, zonder brander of föhnlasautomaat 
gerealiseerd worden! De 900 Newton sterkte dakbaan is vanwege zijn 
vormbaarheid tevens zeer geschikt om te verwerken in dakranden en voor 
het inwerken van details. Door de geringe dikte van 3.5mm en de toepassing 
als éénlaags systeem zorgt de dakbaan bovendien voor een geringe 
gewichtsbelasting. Al deze eigenschappen maken van Aabo Unifol POCB SK
met recht de ultieme zelfklevende dakbaan!

Aabo Unifol POCB SK
De snelste én sterkste SK dakbaan.

De ultieme 
zelfklevende dakbaan.
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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.

Hoe belangrijk vinden wij veilig werken in Nederland? 
Wat hebben wij als Nederland er voor over om veilige 
arbeidsomstandigheden te creëren? Hoeveel mag 
veilig werken kosten? Moet de Nederlandse staat  
controleren op veilige arbeidsomstandigheden of kan 
dat efficiënter? Gestructureerd controleren of is steek 
proefsgewijs voldoende en controleren ze überhaupt 
voldoende? Zijn de controleresultaten representatief en  
eventuele boetes per delict redelijk? Zo maar wat vragen  
die in mij opkomen als ik aan de Nederlandse Arbeids
inspectie (de nieuwe naam sinds januari 2022) denk. 

Bent u nooit verbaasd geweest over het feit dat u in  
al die jaren zo weinig bezoeken van de Nederlandse  
Arbeidsinspectie heeft gehad? “Nou, nee, ik zit er ook 
niet op te wachten”, hoor ik u denken. “Het zijn ambte
naren die als ze komen, blijven zoeken om iets te 
vinden.” Ik snap u.

Dat laatste is natuurlijk niet waar. Iedereen weet dat  
er bijna altijd een onveilige situatie of handeling op 
een bouwplaats te vinden is. In de bouw is het zelden 
honderd procent in orde. In onze eigen ogen valt dat 
wel mee, zelf vinden we dat het goed gaat. Waar gewerkt 
wordt, vallen spaanders en die moeten we zo nu en dan  
opruimen. Zelfs als het echt slecht is, zijn er altijd excuses 
waarom het juist nu niet in orde is.

Maar weet u dat de Nederlandse Arbeidsinspectie een 
overheidsinstantie is waar meer dan 50 miljoen euro  
per jaar in omgaat? Met dit budget worden een  
kleine 1.100 inspecteurs in het land aangestuurd.  
De komende jaren wordt met extra budget deze afdeling  
hopelijk met zo’n 200 fte’s uitgebreid. De jaarstukken 
van de Arbeidsinspectie laten zien dat de inspecteurs 
17% van hun tijd moeten gaan besteden aan Veilig 
& Gezond werken en 59% aan de controle op eerlijk 
werken, schijnconstructies en uitbuiting van personeel. 
Verschil moet er zijn.

Om alles iets meer in perspectief te zetten. De bedrijfs
takken Bouw & Infra bestaan uit ruim 225.000 bedrijven 
in soorten en maten met meer dan 326.000 werknemers 
en bijna 82 miljard euro omzet. Van de 1.100 inspecteurs 
is slechts een deel voor Bouw & Infra.  

Als het 100 fte’s zijn die 
zich met ‘ons’ bezig
houden, overdrijf ik vast 
naar boven. Hoeveel tijd 
wordt er werkelijk fysiek 
op de bouwplaats gecon
troleerd? Ik kan dit niet vinden, 
maar veel kan het niet zijn.

Ter vergelijking: tijdens de Grand Prix van Zandvoort in 
2021 zette de organisatie in drie dagen 1.500 marshalls 
in voor de veiligheid tijdens trainingen en races.
Als ik dan in een voetnoot de trotse vermelding lees dat 
in 2019 te Tilburg op één dag dertig bouwlocaties zijn 
bezocht waarbij er 22 (ja: tweeëntwintig) werkplekken 
zijn stilgelegd, schrik en huiver ik. Want dertien daarvan 
waren voor onveilig werken op hoogte. Het is dan toch 
ongelofelijk, met dit als resultaat van één intensieve 
inspectiedag, dat de Arbeidsinspectie het voldoende 
vindt als 17% van de tijd op Veilig en Gezond Werken in 
Nederland wordt gericht?

Misschien is het héél dom wat ik nu zeg, maar ik zou  
het begrijpen dat als u als bouwondernemer een  
boete krijgt voor onveilig werken, dat oneerlijk zou vinden, 
zeker als er géén ongeval heeft plaatsgevonden;  
u het gevoel heeft ‘Want wat heb ik misdaan?’. Als die 
mensen tegen mij zouden zeggen: ‘Theo, de Arbeids
inspectie zoals wij hem kennen is een farce’, ik ze bijna 
zou geloven? Dus wacht voor Veilig & Gezond werken 
niet op de arbeidsinspectie, organiseer het zelf. ■

Theo Wiekeraad

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Arbeidsinspectie

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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FIRESTONE 
EPDM DAKSYSTEMEN

VERDEELD DOOR

FIRESTONE LEVERT EEN TOTAALPAKKET VAN ZELFKLEVENDE EPDM (RUBBERGARDTM EPDM SA), 

DEKPLATEN, PIR-ISOLATIE, DAMPSCHERMEN EN BEVESTIGINGSMIDDELEN.

AL DEZE COMPONENTEN WERKEN OPTIMAAL SAMEN ZODAT DEZE, IN COMBINATIE  

MET GOED VAKMANSCHAP, EEN LANGDURIGE WATERDICHTING EN BEHOUD VAN  

ISOLEREND VERMOGEN WAARBORGEN.

MAAK DE OVERSTAP NAAR ZELFKLEVENDE EPDM 

SCAN DE QR CODE VOOR MEER INFO EN WEES KLAAR VOOR HET DAK VAN MORGEN

Firestone RubberGard™ EPDM SA is de volgende generatie  
zelfklevende EPDM met in de fabriek aangebrachte Secure 
Bond-lijm over het hele membraan, van rand tot rand.  
Gezien u niet meer hoeft te lijmen en te wachten, installeert  
het veel sneller dan een standaard EPDM-membraan.  
Dit resulteert in meer afgedicht dakoppervlak per dag en  
dus ook meer daken per seizoen.

RubberGard SA bestaat uit hetzelfde RubberGard-membraan 
waarvan is bewezen dat het al meer dan 40 jaar meegaat,  
en dit gecombineerd met de unieke Secure Bond-technologie 
die zorgt voor een uniforme en sterke hechting. Dit maakt  
RubberGard EPDM SA nog eenvoudiger te installeren,  
nog betrouwbaarder en nog prettiger om mee te werken. 
 
 

KENMERKEN EN VOORDELEN 
 
Superieure duurzaamheid en levensduur 
RubberGard EPDM SA biedt totale gemoedsrust voor een zeer 
lange tijd. Goed geformuleerde EPDM-membranen hebben een 
levensverwachting van meer dan 50 jaar. Dit komt door hun 
ongeëvenaarde weerstand tegen ozon, UV-straling en extreme 
temperaturen. Omdat ze geen weekmakers of vlamvertragers 
bevatten, blijven hun eigenschappen in de loop van de tijd sta-
biel en onveranderd.  
 

Sneller en gemakkelijker installeren 
Minimaliseer de arbeidsinspanning, zodat u het dakseizoen  
kunt maximaliseren. U hoeft geen lijm ter plaatse aan te bren-
gen en u hoeft niet te wachten tot de lijm droog is - dit bespaart 
aanzienlijk op benodigde arbeidskrachten en installatietijd.  
Naden worden gemaakt met een afdekstrip die relatief gemakke- 
lijker en sneller is dan het aanbrengen van nadentape. Zo kunt u  
meer dakoppervlak per dag afdichten en dus optimaal profiteren  
van het dakseizoen. 

Leg meer daken met RubberGard EPDM SA
Enkele uitdagingen waarmee de bouwsector vandaag wordt geconfronteerd, zijn het tekort aan geschoolde 
arbeidskrachten, de toegenomen vraag naar productiviteit, duurzame oplossingen en flexibiliteit in toepassin-
gen. Hetzelfde geldt ook voor de waterdichtingsindustrie. Om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, 
ontwikkelde Firestone RubberGard EPDM SA.

 
Uitstekende lijmsterkte 
Firestone’s Secure Bond-technologie zorgt voor een robuuste 
hechting. Deze, in de fabriek aangebrachte, lijm zorgt voor een 
uniforme hechting over het hele membraan om een robuust 
daksysteem te creëren. U hoeft nooit meer te twijfelen of er 
voldoende lijm op de juiste manier is aangebracht. 
 
Superieure prestaties bij koud weer 
Firestone RubberGard EPDM SA zorgt voor een sterke hechting, 
zelfs bij koude temperaturen tot -7 °C. Zo kunt u meer installatie- 
dagen aan uw seizoen toevoegen. 
  
Toegestane ondergronden 
RubberGard EPDM SA kan in het dakvlak zonder primer/lijm wor-
den aangebracht op Firestone isolatie, Firestone ISOGARD™ HD 
en DensDeck Prime dekplaten of houten platen (type OSB en 
multiplex).

Geen oplosmiddel & geen geur 
In tegenstelling tot standaard lijmen, bevat RubberGard EPDM 
SA geen oplosmiddelen. Ook is het geurloos, waardoor het erg 
prettig is om mee te werken. Het is ook perfect voor installatie 
op gebouwen die open en bezet moeten blijven gedurende de 
installatie van het dak. 
 
Lage levenscyclus kosten 
EPDM vraagt   weinig of geen onderhoud. Indien nodig kan het 
eenvoudig worden gerepareerd met Firestone QuickSeam- 
producten, zelfs na tientallen jaren dienst. Deze eigenschap,  
gecombineerd met de inherente duurzaamheid en concurrerende 
installatiekosten, resulteert in zeer lage levenscycluskosten. 
 
Voor wie nog verdere of project gerelateerde vragen heeft,  
kan contact opnemen met Dhr. Eddy Harthoorn via e-mail: 
info@fbpe.nl of telefoon: + 31 6 53 53 47 55 of met  
Alphons van der Weerden via e-mail: awe@cpe.nl of  
telefoon: + 31 6 53 25 73 49.

advertorial



WECAL: Compleet en objectief in isolatie- & dakbedekkingsmaterialen

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

0343 - 59 50 10

SMARTROOF C IN COMBINATIE MET FESCO FM EN
BATIBOARD BRANDWERENDE ISOLATIEPLATEN VOOR
BELOOPBARE, BRANDVEILIGE PLATDAKOPLOSSINGEN
✓  SMARTROOF C:

- Drukvaste steenwolisolatie (klasse C) met verhoogde druksterkte (60/70 kPa)
 en verlaagde lambda-waarde (0,037 - 0,038 W/m.K) voor platte daken
- Brandklasse A1 en vanaf 100 mm in dual density
- Met tot 40% aan gerecycled materiaal, geschikt voor DUBO en BREEAM projecten

✓  FESCO FM / BATIBOARD:
- Drukvaste isolatie (klasse D) van geëxpandeerd perliet (EPB) voor platte daken
- Leverbaar met brandklasse B, A2 en A1
- Weerstand tegen branddoorslag en -overslag (EI) mogelijk van 30 tot >90 minuten
- Leverbaar in afschot (Drain) en/of met bitumencoating (S)

TOTAALPAKKET VOOR DE DAKDEKKER
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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 

€  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

Leveringen geschieden conform onze algemene voorwaarden - kijk op www.bitasco.nl    Alle acties zijn exclusief BTW en geldig t/m 30 juni 2022 of zolang de voorraad strekt.

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 

Bitascourant
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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!



Roofs     8584     Roofs

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

INTERNATIONALE DAKEN

Op de tiende verdieping van de Embassy Gardens in het  

zuidwesten van Londen heeft van HAL Architects in samenwerking  

met Arup Associates een bijzonder zwembad ontworpen:  

een skypool. Een doorzichtig blok van 25 meter lang gevuld met  

water verbindt twee appartementsgebouwen op 35 meter hoogte.  

Het is de eerste zwembadbrug ter wereld.

Skypool Embassy 
Gardens, Londen

Foto’s: Jason Hawkes/Zoontjens 

Het totale project omvat drie gebouwen 
die met elkaar verbonden zijn. De meest 
bijzondere verbinding ligt op de tiende 
verdieping, waarbij twee exclusieve, luxe 
dakterrassen met elkaar verbonden 
worden door de zwembadbrug.  
Het ontwerp en de bouw van de brug  
is van het awardwinnende bedrijf  
Eckersly O’Callaghan.

De inmiddels wereldberoemde Sky 
Pool met de mooiste dakterrassen van 
London zijn exclusief voor de inwoners 
van Embassy Gardens en hun gasten. Naast de skypool is 
er tevens een rooftopbar en een spa. Vanaf de daken heb 
je ongestoord uitzicht op de bekende Houses of Parliament 
en de London Eye. 

Om de exclusieve dakterrassen aan te leggen, is gekozen 
voor keramische tegels, helemaal passend bij de luxueuze 
uitstraling. De aanleg ervan is een samenwerking tussen 
Atlas Concorde (tegels), Zoontjens (daksystemen) en  
InEx Landscapes (uitvoering). Er is gekozen voor keramische 
tegels in het formaat 90 × 45 cm, aangelegd in halfsteens 
verband. Om de terrassen goed aan te leggen, leverde 
Zoontjens hiervoor de verstelbare tegeldragers in combi
natie met de fixplate lock 3vaks. Daarmee zijn de terrassen 
verzekerd van een stabiel en strak loopoppervlak.

Voor wie zwemmen toch een brug te ver is, kan ook te  
voet de oversteek gemaakt worden over de loopbrug.  
Ook deze is voorzien van het Dreen®Ceramica systeem.  
In totaal telt het geheel bijna 500 vierkante meter. ■



Kingspan Insulation introduceert unieke isolatie-
oplossingen voor daken waar hoge eisen aan 
gesteld worden.
Ontdek de nieuwe ThermaTM TR29 Platdak Plaat 
en de ThermaTM TT49 Afschot Dakplaat hier: 

Kingspan Insulation B.V.
T: +31 (0) 543 543 210
E: info@kingspaninsulation.nl
www.kingspaninsulation.nl

Advertentie_Roofs_210x297 mm.indd   1Advertentie_Roofs_210x297 mm.indd   1 16-5-2022   10:06:1916-5-2022   10:06:19

FEESTELIJ KE
OPENING
SKY Vakcentrum 
Dak & Gevel

PROGRAMMA
• Welkomstwoord én presentatie 

om 14.00 uur.
• Verschillende demonstraties 

in de cursuszalen.
• Er zij n buiten en binnen 

verschillende leveranciers 
aanwezig: o.a. Skylux en NedZink.

• Een lekker hapje & drankje.
• Jouw vertrouwde contact persoon 

is ook aanwezig.
• Neem na afsluiting een leuke 

GRATIS GOODYBAG mee naar huis!

OP 8 JUNI TUSSEN 14.00 EN 19.00 
UUR BEN JE VAN HARTE WELKOM 
BIJ  SKY VAKCENTRUM DAK & GEVEL, 
LADONKSEWEG 1B BOXTEL.

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

WIL JE MET ONS KOMEN PROOSTEN? 
Meld je dan aan door de QR-code te scannen 

en het aanmeldingsformulier in te vullen.

OPENING!
8 JUNI

14.00 - 19.00 U

ZINK164  SKY advertentie 05-2022 V1.indd   1ZINK164  SKY advertentie 05-2022 V1.indd   1 16-05-2022   16:1116-05-2022   16:11
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AAN TAFEL MET… LODEWIJK HOEKSTRA

“ Groen is niet per  
definitie duurzaam”

groen is, zodat ze kunnen zien op welk gebied ze het nog 
beter kunnen doen. Om de duurzaamheid te kwantificeren, 
kijken we naar alle aspecten: een plant die biologisch  
geteeld is maar niet inheems is, is bijvoorbeeld niet maxi
maal duurzaam.”

Het is misschien geen voor de hand liggende gedachte 
dat groen niet altijd duurzaam is. “Een plant is groen,  
maar niet per definitie duurzaam’, legt Hoekstra uit.  
“Groen heeft altijd meerwaarde voor de gezondheid en  
het opvangen van regenwater, maar wat duurzaamheid 
betreft moet je ook kijken naar de herkomst van de plant, 
de mate waarin de gebruikte materialen upcyclebaar zijn,  
de vraag of er plastic, kunstmest en potgrond gebruikt zijn. 
Het belangrijkste bestanddeel van potgrond is namelijk 
afgegraven veen. Veen bestaat uit dode planten van  
miljoenen jaren oud. Bij het afgraven komt veel CO2 vrij,  
net als bij het vervoer ervan.”

PLOFKIP-ACHTIG
“Hoewel de begroeiing niet altijd inheems is, ben ik een 
groot voorstander van groene daken: bij een groendak 
gaan er planten groeien op een plek waar voorheen geen 
groen was. Groendaken zijn hoe dan ook goed voor de 
insecten. Maar doe dan wel het juiste en hoed je voor 
plofkipachtige daken. Daar bedoel ik mee dat je goede 
materialen moet kiezen en bijvoorbeeld geen steenwol 
moet gebruiken voor de onderlaag. Steenwol is namelijk 
niet recyclebaar, dus na de levenstijd van het dak wordt 
dat afval. Ook bij groendaken is het belangrijk dat je  
de duurzaamheid meetbaar maakt: de grondstoffen,  
de recyclebaarheid van de materialen, de impact op de 
biodiversiteit. Als je het kwantificeerbaar maakt, kun je de 
juiste keuzes maken.”

NATUURINCLUSIEF BOUWEN
Hoekstra nam in 2019 samen met Nico Wissing het initia 
tief namens een brede coalitie voor een open brief aan 

Nolanda Klunder

Lodewijk Hoekstra is bij het grote publiek natuurlijk bekend 
als ‘TVtuinman’ van het RTLprogramma Eigen huis en tuin 
(waarin hij tussen 2004 en 2016 wekelijks te zien was), maar 
zijn cv gaat veel verder dan dat. Zo richtte hij twaalf jaar 
geleden NL Greenlabel op, nam hij in 2019 het initiatief 
voor een open brief aan de ministers over natuurinclusief 
bouwen, publiceerde hij twee boeken over groener leven 
en is hij ambassadeur van Trees for all, de Vlinderstichting 
en Natuurwijs. “Door Eigen huis en tuin, dat één miljoen 
kijkers per week had, kreeg ik grote bekendheid en werd  
ik voor velen het gezicht van de groene sector. Ik werd me 
bewust van de verantwoordelijkheid en de mogelijkheden 
die dat met zich meebracht”, zegt Hoekstra. “Ik vroeg me 
steeds vaker af: is wat we doen in de groene sector wel  
zo duurzaam?”

DUURZAAMHEID METEN
“Duurzaamheid heeft te maken met veel aspecten, vooral 
de mate waarin iets lokaal geproduceerd is en effect heeft 
op de biodiversiteit. Hoe duurzaam groen is, was tot 2010 
echter niet kwantificeerbaar”, zegt Hoekstra. “Samen met 
Nico Wissing trok ik de conclusie: dan moeten we zélf maar 
een label opzetten om die duurzaamheid meetbaar te 
maken.” Wissing en Hoekstra richtten NL Greenlabel op, 
met als doelstelling om te komen tot een eenduidige norm 
over duurzaamheid van groen in de leefomgeving. “Wat we 
doen is tweeledig”, licht Hoekstra toe. “Enerzijds is het een 
breed partnernetwerk met 200 partners, van architecten
bureaus tot groenprofessionals, producenten en kennis
partners. Anderzijds hebben we een instrumentarium ont
wikkeld, als integraal afwegingskader om de duurzaamheid  
van de leefomgeving te beschouwen. Dat doen we op het 
niveau van producten zoals planten en op het niveau van  
gebieden zoals woonwijken of parken. Daarmee helpen we 
alle betrokken partijen – professionals, beleggers, gemeentes,  
ontwikkelaars – om inzicht te krijgen in hoe duurzaam hun 

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.

Carola Schouten (de toenmalige minister van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit) en Stientje van Veldhoven 
(toenmalig minister van Milieu en Wonen ter vervanging 
van Kajsa Ollongren). “De gevolgen waren gigantisch”, 
vertelt Hoekstra. “Ten tijde van die brief waren er nog niet 
eens beleidsmedewerkers op dit gebied, laat staan dat er 
richtlijnen voor natuurinclusief bouwen waren. Er is sinds de 
brief een dialoog ontstaan tussen ministeries, er zijn  
beleidsmedewerkers aangenomen, men heeft het opgepikt 
als belangrijk thema.” Op die brief volgden in 2021 een  
manifest en in 2022 een petitie. “Naar aanleiding van die 
petitie spraken we onlangs met Hugo de Jonge. Die gaf 
aan dat er nu gekeken wordt naar normering en wetgeving.  
Het initiatief heeft ertoe geleid dat alle lichten nu op groen 
staan voor bouwen met de natuur.”

Kortom: missie bereikt? “Ja, maar er is nog veel meer te 
doen. Het gaat allemaal niet snel genoeg: als je kijkt naar  
de klimaatverandering en de terugloop van de biodiversi
teit, dan begrijp je dat we veel radicaler moeten vergroenen. 
Onze ambitie bij NL Greenlabel is dat in 2030 de waarde 
van het groen in Nederland verdubbeld moet zijn. Dat is 
een enorme opgave. Maar alleen door radicale vergroe
ning kunnen we het tandwiel omdraaien, zodat het béter 
met de wereld zal gaan in plaats van steeds slechter.  
We kunnen het tandwiel nog omdraaien, dingen beginnen  
te veranderen. Toen we begonnen met NL Greenlabel 
waren we roependen in de woestijn. Het is indrukwekkend 
hoeveel er in tien jaar tijd veranderd is. Mede door corona 
is er veel meer bewustzijn over groen ontstaan. Mensen 
beginnen wakker te worden en oog te krijgen voor klimaat
verandering en het verdwijnen van biodiversiteit. Er is een 
collectief bewustzijn ontstaan dat groen belangrijk is.”

Ook de dakenbranche heeft een rol in het omdraaien van 
het tandwiel, benadrukt Hoekstra. “De dakenbranche zou van 
zijn eilandje moeten afstappen, net zoals de andere partijen 
van hun eilandjes af moeten stappen: de architecten,  

hoveniers, tuincentra. Het wordt tijd dat de gehele sector 
zich gezamenlijk gaat manifesteren, want alleen dan ben 
je partij in het gesprek met Bouwend Nederland, Neprom 
en de overheid. We kunnen het tij keren als we allemaal 
onze krachten bundelen.” ■

LODEWIJK HOEKSTRA IN ACHT VRAGEN
BURGERLIJKE STAAT? BIJNA GETROUWD  
(DE BRUILOFT VINDT PLAATS IN AUGUSTUS).

KINDEREN? VIER KINDEREN, VAN WIE TWEE  
UIT EEN VORIGE RELATIE.

WAT DOE JE ALS JE NIET WERKT? DAN BRENG IK  
GRAAG TIJD DOOR MET MIJN GEZIN.

FAVORIETE MUZIEK? COUNTING CROWS.

FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING? NEDERLAND,  
VOORAL ZEELAND.

FAVORIETE STAD? IK VIND BERLIJN EEN INSPIRERENDE STAD, 
OMDAT MEN ER PROGRESSIEF IS OP GEBIEDEN ALS GROEN, 
BIOLOGISCH ETEN EN CITY FARMING.

FAVORIETE GEBOUW OF ARCHITECT? IK HEB EEN FAVORIET 
GEBIED: EVALANXMEER. IK VIND HET MOOI HOE DAAR  
GEBOUW EN GEBIED SAMENKOMEN.

WAAR BEN JE IN JE WERK HET MEEST TROTS OP? OP DE  
IMPACT DIE WE MAKEN. DAT WE TOT OP HET HOOGSTE 
 NIVEAU MENSEN BEREIKEN MET ONZE BOODSCHAP EN  
DAARMEE ONTWIKKELINGEN IN BEWEGING ZETTEN.

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl



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.6- decem
ber 2021 - 6

e jaargang HET VAKBLAD VOOR 
HELLENDE DAKEN

steilDAKnr.1- februari 2022 - 7
e jaargang

HET VAKBLAD VOOR HELLENDE DAKEN

nr.2- april 2022 - 7
e jaargang

steilDAK

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

Binnenkort
 ook

 in Groningen!

Hoogtetransport in de dakensector is zeer belangrijk om tijdig alle materialen op 
de juiste plek te krijgen. Het is helaas ook vaak een risicofactor, want komen de 
kraan en de materialen tegelijk aan? Zijn de omstandigheden gunstig genoeg om 
alles in één keer boven op het dak veilig te stellen? Over deze risico’s hoeven onze 
klanten in Noord Nederland zich vanaf nu geen zorgen meer te maken...

Onze klanten tot in de puntjes ontzorgen en tegemoet komen is al vanaf de start van 
ons bedrijf 35 jaar geleden, één van onze grootste aandachtspunten. Het is de reden 
dat wij blijven investeren in een landelijke dekking met een immer groeiend aantal 
vestigingen en de motivatie achter het openen van evenveel zinkzetterijen.  
Dat tegemoet komen hebben we onlangs naar een nieuw niveau weten te tillen met de 
komst van onze eigen kraanwagen. 

Deze op maat gebouwde Iveco X-Way open vrachtwagen is voorzien van een kraan 
die tot 26 meter hoogte materialen kan tillen. Daarmee kunnen wij tot 12 volle pallets 
dakbedekking in één keer op de meest voorkomende daken plaatsen! Zo kunnen 
we onze klanten voor alle vestigingen in het noorden van Nederland nu letterlijk en 
figuurlijk nog verder helpen! 

Bezorgen op het hoogste niveau
Met onze gloednieuwe kraanwagen! 

Bijzonderheden:

Type: Iveco X-Way AD350S46Y/P
Hoogte voertuig: 3,95 mtr.
Aandrijving: 8x2
Netto laadvermogen: 15.000 kg

Open laadbak met tot 12 pallet-
plaatsen

Effer 525 6S hydraulische laadkraan 
5x uitschuifbare knikarm met 6x 
uitschuifbare heavy duty Jib.
Bereik van max. 26 meter.

Wordt ingezet voor onze klanten in 
heel Noord Nederland.
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NIEUWSLIJN

A G E N D A
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 consumen 
tenbeurs voor duurzame energie en duurzaam wonen. 
Brabanthallen te ‘sHertogenbosch. Van 10.00 – 17.00 uur.  
www.huisenergie.nl

14 – 16 juni 
PROVADA De grootste vast 
goedbeurs in Nederland  
waar ontwikkelaars, beleggers, consultants, retailers,  
financiers, woningcorporaties, eindgebruikers en gemeenten 
elkaar treffen. Amsterdam RAI, van 10.00 – 17.00 uur.  
www.provada.nl.

16 juni 2022 
SEMINAR HET LEVENDE GEBOUW. Ontbijtsessie waarin  
groene conceptontwikkelaar Kim van der Leest en  
Tessa Duste (Moss Amsterdam) vertellen hoe je een gebouw 
integraal kunt vergroenen. Na afloop een rondleiding door  
het ‘levend’ duurzaam kantoorgebouw door Bert van Helvoirt.  

Van Helvoirt Groenprojecten, 
Oisterwijksebaan 8A,  
BerkelEnschot.  
Van 08.00 tot 11.00 uur.  
www.vanhelvoirtgroenprojecten.nl

29 juni – 1 juli 
VABOTECH (Vakbeurs  
Bouw & Techniek),  
een nieuw vakevenement waar techniek centraal staat.  
Onderwerpen o.a. : gereedschap, kleding, automotive, 
bouwmaterieel, bouwmaterialen, installatietechniek,  
digitalisering en industrialisering. Amsterdam RAI,  
van 9.00 – 17.00 uur. www.vabotech.nl

5 – 8 juli 
DACH + HOLZ INTERNATIONAL.  
Grootse ontmoetingsplaats voor dak
werkers, timmerlieden en loodgieters. 
Messe Köln, van 9.00 – 18.00 uur.  
www.dachholz.com

P E R S O N A L I A 
Carlisle Construction Materials
Oude liefde roest niet zeggen ze.  
Na een succesvolle periode  
van 20172020 en een korte  
uitstap is Ted Smit begin mei  
weer terug op ‘het oude nest’  
in de functie van Accountma 
nager Roof, Noordwest Nederland  
bij Carlisle Construction Materials BV.

Hans Linders versterkt bij Carlisle  
Construction Materials per  
1 mei het team als Project  

Advisor voorschrijvende  
markt. Hans heeft al meer  

dan twintig jaar een actieve rol  
richting belangrijke stakeholders  

als architecten, opdrachtgevers en  
voorschrijvende instanties. Binnen Carlisle Construction 

Materials zal hij dit team gaan versterken met zijn ervaring 
en onze activiteiten verder uitbouwen.

VELUX
Sinds maart is Tom Vandamme  
gestart als Senior Salesmanager  
BeLux bij VELUX Commercial. 
Tom weet waar hij het voor  
doet: “Daglicht heeft men  
nooit teveel en daarom kan  
men met de gemakkelijke  
installatie van VELUX Modulaire  
Lichtstraten het dak upgraden.  
Met de integratie van glas in het dak  
wordt niet enkel ruimtegevoel gecreëerd met een zenitale 
inval van daglicht en frisse lucht. Er wordt tegelijk in comfort, 
welzijn en gezondheid geïnvesteerd. Al dit met het oog op 
goede energieprestaties.”

VERKOELEN DAK & GEVELTECHNIEK SLUIT AAN BIJ CONINKO
Nadat eerder dit jaar GR8 Roofs en Klomp zich aansloten bij Coninko, is ook Verkoelen  
Dak & Geveltechniek uit Beegden (L) toegetreden tot de inkooporganisatie. Verkoelen  
Dak & Geveltechniek realiseert zowel platte als hellende daken, maar ook pvinstallaties. 
De solaractiviteiten worden uitgevoerd via het zusterbedrijf Green Power Nederland.  
“We bestaan sinds 1968 en hebben meerdere specialisaties. Onze opdrachtgevers zijn  
heel divers, we doen zowel nieuwbouw als renovatie, voor aannemers, corporaties,  
maar ook voor particulieren”, aldus Lillian Verkoelen, directeur eigenaar bij Verkoelen  
Dak & Geveltechniek. Mark Hooijberg, directeur Coninko: “Kwalitatieve dakdekkersbedrijven 
zoals Verkoelen Dak & Geveltechniek die zowel platte daken als hellende daken verzorgen, passen helemaal in  
onze focus en groeiambitie. Net als we dat met de andere Coninkoklanten doen, zijn we echt bezig met onze ‘ 
Samen succesvol’ strategie, met elkaar en met onze 
leveranciers.”

VENTUS WINT VSK AWARD 2022
In de categorie Installateurszaken ging de VSK Award naar de geïsoleerde dak
doorvoer Ventus. De jury kende Ubbink de Award toe, omdat er bij de geïsoleerde 
dakdoorvoer ‘goed is gekeken naar de praktische struikelblokken en waarmee  
de monteur echt tegemoet wordt getreden’. De universele dakdoorvoer voor aan  
en afvoer van ventilatielucht garandeert een maximale luchtdoorstroming waardoor 
de ventilatiebox efficiënter werkt en het geluidsniveau van het ventilatiesysteem 
wordt gereduceerd. Daarnaast garandeert de Ventus een luchtdichte aansluiting 
tussen installatie en bouwcomponenten. En de Ventus is een plezier om mee te wer
ken. Traditioneel wordt de dakdoorvoer van het ventilatiesysteem schuin door  
het (hellende) dak aangebracht. Zo’n ellipsvormige doorvoer is lastiger af te  
tekenen en te zagen en leidt tot een grotere dakdoorbreking die het lastiger  
maakt een kwalitatief goede luchtdichte aansluiting te realiseren. Dat de trap 
loze afstelling ervoor zorgt dat de afvoer altijd recht op het dak staat én ventilatie 
leidingen aan de binnenzijde direct langs het dakbeschot geplaatst kunnen worden, 
is een extra bonus.

ZONNEPANELEN OP GROTERE DAKEN VERPLICHT
Het kabinet heeft besloten,dat vanaf 2025 op daken 
van nieuwe gebouwen zonnepanelen verplicht worden 
gelegd. De verplichting moet gaan gelden voor alle 
nieuwe gebouwen (behalve woningen) met een dak 
dat groter is dan 250 m2. Mogelijk gaat dit vanaf 2025 
ook gelden voor daken van nieuwe woningen en voor 
kleinere daken van bedrijven. De Europese Commissie 
heeft eenzelfde aanbeveling gedaan in een groot plan 
van aanpak voor de EU om snel onafhankelijk te worden 
van Russisch gas. Het kabinet erkent dat zonnepanelen recentelijk aanzienlijk duurder zijn geworden, 
maar volgens minister Rob Jetten zijn ze nog steeds zeer “kostenefficiënt”. Bij bestaande gebouwen  
ligt dit wat complexer, omdat hier sprake is van een bestaand eigendom. Onder allerlei voorwaarden 
wil de minister het vanaf 2024 makkelijker maken voor gemeenten om zonnepanelen in bestaande  
bedrijfsgebouwen te verplichten. Verder wil het kabinet stimuleren dat daken die nu niet geschikt zijn 
voor zonnepanelen dat alsnog worden. Het denkt daarbij aan het vergoeden van de meerkosten  
voor aanpassingen aan het dak of de meerkosten voor het gebruiken van lichtgewicht panelen.  
Zo’n 60 procent van de grote daken lijkt nu ‘draagkrachtproblemen’ te hebben, maar het grootste  
deel daarvan kan met relatief kleine investeringen alsnog geschikt worden gemaakt.  
Zie het artikel ‘Zonnepanelen op logistiek vastgoed’ op pagina 50 in deze editie.

Triflex
Maurice Iseger is de nieuwe 

Rayon Manager Wegen en Infra 
in het Triflexteam. In deze functie 
zal hij in nauwe samenwerking 
met Hans Huijink de markt 

van wegmarkeringen, civiele 
projecten, waterschappen en 

industrie verder gaan uitbouwen en 
onderhouden. Maurice is 44 jaar, heeft 

in Leiden gestudeerd en woont nu in Gorinchem. Na een 
loopbaan in de horeca is hij gekomen in de (dak)bedek
kingen en heeft een specialisme ontwikkeld voor water
dichting, onderhoud van bruggen, wegen en kunstwerken. 
“Ik kijk uit naar mijn persoonlijk ontwikkeling op het gebied 
van wegen en infra en naar het versterken van de positie 
van Triflex in de markt. Dit uiteraard in nauwe samenwerking 
met de vele specialisten die Triflex rijk is.” 
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DAK VAN HET JAAR
De Doelen, Rotterdam

BIBAR®

Collectieve valbeveiliging 
voor gebruiksdaken

SPECIAL 
Veilig en Gezond werken

AAN TAFEL MET…
Marco de Kok

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



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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