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Conflictstof
De Rotterdamse Dakendagen waren dit jaar een groot
succes. De eerste week van juni waren bijna veertig daken
opengesteld voor publiek, de Rooftop Knowledge Day
bracht weer veel kennis uit binnen- en buitenland bij
elkaar op het dak van het Nieuwe Instituut en Luchtpark
Hofbogen was omgetoverd tot festivalhart. Het grote
succesnummer was de Rooftop Walk, met een 29 meter
hoge luchtbrug tussen het WTC en de Bijenkorf een
denderend succes, waar tienduizenden mensen op af
kwamen. De Rooftop Walk, een ontwerp van MVRDV,
liep als een oranje loper van de oude V&D naar de
achterzijde van de Bijenkorf. De bezoekers liepen daarbij
over 444 traptreden en konden ondertussen genieten
van panorama’s die normaal niet mogelijk waren,
met als hoogtepunt de overbrugging van de Coolsingel.

Vooral op het dak van de Bijenkorf en de naastgelegen
parkeergarage was veel te zien aan mogelijkheden voor
het gebruik van met name platte daken. Van groen,
waterberging, beloopbare zonnepanelen en windturbines, tot vederlichte tiny houses en landingsplekken voor
drones. In deze editie kunt u er in diverse artikelen over
lezen. De Dakendagen zijn nadrukkelijk een publieks
evenement waarbij de kennisdag de verdieping bood
voor professionals. Dit alles met het oogmerk meer en
beter gebruik te maken van de vele ongebruikte daken
in vooral grote steden.
Professionals die het dak als werkgebied hebben,
zullen zich bij dit soort initiatieven wel eens achter de oren
krabben. Om in de woorden van Eyecatcher-directeur
Schuurman te spreken: “Het wordt te druk op het dak”.
Hij is daarin niet alleen. We willen steeds meer groen,

zonnepanelen, vlonders, woonruimte of andere functies op
dat dak kwijt en dat kan tot problemen en conflictsituaties
leiden. Allereerst is het de vraag of het dakvlak wel draagkrachtig genoeg is voor de toevoeging of toepassing, welke
dat ook is. Hier kan een constructeur eenvoudig uitsluitsel
bieden (of nog beter: er wordt in het ontwerp al rekening
gehouden met de extra daklast). In de tweede plaats moet
het dak waterdicht blijven, een van de fundamentele functies van elk dak. Dat kun je organiseren door de werkzaamheden op een waterdicht dak zeer zorgvuldig uit te voeren,
liefst onder toezicht van de dakdekker. Die geeft als het
goed is immers de garantie af.
Ten derde dient men rekening te houden met de mensen
die na een toevoeging het dak op moeten. Dat kan zijn voor
inspectie, onderhoud of voor
een lekkagemelding. Hier gaat
het steeds vaker fout, kunnen
we lezen in de Special Veilig &
Gezond Werken. De gebouw
eigenaar die zoveel mogelijk
elektrisch rendement op zijn
dak wil, zal dit dak tot aan de
randen vol kunnen leggen met
zonnepanelen. De dakdekker die
vervolgens voor een reparatie,
voor onderhoud of voor een
inspectie het dak op moet,
heeft het nakijken. Zeker als de
veiligheidsvoorzieningen ook
nog eens inadequaat zijn aangelegd. De wet beschermt werknemers te werken in onveilige
situaties op hoogte. De praktijk
is zoals zo vaak weerbarstig:
de dakdekker gaat, al dan niet
opgeleid en voorzien van instructies, misschien wel met
gevaar voor eigen leven halsbrekende toeren uithalen om
de klus uit te voeren. Omdat het zijn werk is. Omdat het moet
van de baas. Dit is alleen uit te bannen als alle partijen hun
verantwoordelijkheid nemen. Te beginnen bij de opdrachtgever c.q. gebouweigenaar die uiteindelijk verantwoordelijk
is als het misgaat en voor de schade en hoge(re) kosten
mag opdraaien. Veilig werken doe je samen, zegt het SBD.
Dat is de enige manier om al die ongebruikte daken te
gebruiken voor al die mooie plannen. ■

Tjerk van Duinen
Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl
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Het Dak van het aar 2022
Blauw-groen dak met vlonders en strakke
hekwerken op een Rijksmonument.
Het kan wel. (Foto: Tjerk van Duinen)

Deze bestaat uit een dampremmende laag (370K14) waarop bakken en goten zijn gemaakt van Isomix C-EPS mortel;
vervolgens is op een onderlaag van Derbicoat S (plastomeerbitumen) een wortelwerende toplaag aangebracht
van Derbigum GC WW, dat ook wordt toegepast
op parkeerdaken en kunstwerken.

onderconstructie. Het hekwerk is samengesteld uit fijne stalen balusters en staanders met daartussen een mesh van
roestrvij staal. De hekken staan met extra lange voeten met
stalen platen los op de kratten waarbij het substraat dient
als contragewicht.

DUURZAAMHEID

De Doelen, Rotterdam
Aan het Rotterdamse Schouwburgplein is het dak van Concert- en
Congresgebouw de Doelen omgetoverd tot een blauw-groene oase
met een groot vlonder, dat uitzicht biedt op het plein. De combinatie
blauw-groen en verblijfsruimte op een dak is niet uitzonderlijk meer.
Wel dat het is gerealiseerd op een Rijksmonument. De officiële ople
vering vond op 5 juni plaats tijdens de Rotterdamse Dakendagen.

Het duurt nog even voor alle beplanting rond de gefelsde
koperen zijkanten van de grote zaal tot volle wasdom is
gekomen, maar zeker is dat de Rotterdamse binnenstad
2.581m² biodivers groen rijker is. Daarvoor zorgen 84 verschillende soorten inheemse bollen, planten, bloemen,
grassen en kruiden en vijf grote insectenhotels. Bovendien
is op het dak 300 m3 waterberging gecreëerd. Het bijna
2.600 m2 grote dak is hiertoe uitgerust met retentiekratten
van 8 en 15 cm dik, die het regenwater bufferen van zowel
het dak van de grote zaal als van het vernieuwde dak.
De Doelen levert zo een bijdrage aan de grote behoefte
aan alternatieve waterberging die een grote stad als
Rotterdam nodig heeft. Ten slotte is een deel van het
dak voorzien van bamboe vlonders. Deze liggen op een
zwevende staalconstructie die rust op de nokken die zijn
aangelegd op de onderliggende kolommenstructuur
van het gebouw. Deze onderconstructie is uitgedacht en
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uitgewerkt door Kraaijvanger Architecten en Aronsohn,
de oorspronkelijke architect en constructeur van De Doelen.
De gemeente Rotterdam is als eigenaar van het gebouw
opdrachtgever voor de aanleg van dit dak. De vlonders
kunnen in de toekomst gebruikt worden voor educatieve,
sociale en culturele activiteiten.

De onlangs voltooide tweede fase is uitgevoerd door
Van der Tol BV en betrof de aanleg van het groen, de
waterberging, de vlonders en de permanente hekwerken.
Projectmanager Gert-Jan Middelie: “We hebben op dit
complexe, monumentale dak zes polders ingepast voor de
300 kuub waterberging. Hiervoor zijn dijkjes gemaakt van
houten balken die Mastum met bitumen waterdicht heeft
afgewerkt. De meeste polders hebben 15 cm hoge retentie
kratten, de andere zijn 8 cm hoog. De capaciteit van de
polders is ook afgestemd op het hoger liggende dak van
de grote zaal, zodat ook dit hemelwater maximaal benut
kan worden. Hiervoor is tevens een nieuwe hemelwater
afvoer gemaakt, met een T-splitsing zodat het twee polders
voedt. En omdat één van deze polders niet groot genoeg
was, hebben we een mini-aquaduct aangelegd om twee
polders met elkaar te verbinden. Onder het aquaduct loopt
de afwaterende goot naar de hwa’s, de ‘ringvaart’, om in
poldertermen te blijven. De polders zijn uitgerust met tien
ZinCo Meteo Active putten. Dit systeem wordt aangestuurd
op basis van de weersvoorspelling en zorgt dat elke regendruppel optimaal wordt benut voor de groendaken.
Twee kleine vijvers op het dak maken het water onder de
tuin zichtbaar en laten zien hoe hoog het water in de
kratten/polder staat.”
De retentiekratten zijn aan de onder- en bovenzijde beschermd met een filtervlies van polypropyleen (Systeemfilter
PV). Hierop ligt een basislaag van 80 mm substraat met
uitschieters van 350 mm. Middelie: “Die grotere hoogtes vormen heuveltjes die bovenop kolommen zijn gepositioneerd,
waarmee groeiomstandigheden ontstaan, geschikt voor
kleine heesters zoals een vlinderstruik en hulst .
De vlonders en het vaste hekwerk zijn als laatste gebouwd.
De bamboe vloerdelen met antislipstroken zijn gemonteerd
op hardhouten balken die rusten op de zware stalen

Een van de belangrijke motieven van de gemeente
Rotterdam voor de aanleg van dit groen-blauwe dak op
De Doelen is het veranderende klimaat. Om daar goed op
voorbereid te zijn, investeert de gemeente met partners
in de stad in meer groen en in waterbergingen op straatniveau, onder de grond en op daken. Daarom is ook het
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
partner in dit project. De sponswerking van de binnenstad
wordt vergroot om daarmee wateroverlast bij hevige regen
te voorkomen. Tijdens periodes van droogte en hitte kan
het opgevangen water juist goed gebruikt worden. Het dak
is een van de projecten van LIFE@Urban Roofs Rotterdam,
onderdeel van het Europese LIFE programma voor klimaaten milieuactie. Tevens is het de eerste proeftuin van het
internationale 7 Square Endeavour-initiatief, dat streeft naar
het toekomstbestendig maken van de leefomgeving, in dit
geval op en rond het Schouwburgplein.
Wat betreft biodiversiteit is de groene invulling van het
Doelen-dak een welkome aanvulling voor de Rotterdamse
binnenstad. Daarvoor zorgen de vele vierkante meters groendak, met 84 verschillende soorten inheemse planten en
bloemen en de vijf grote insectenhotels. Naast een beperkt
aantal vaste planten is een bloemrijk dakmengsel voor ecologische dakbegroeiing ingezaaid dat het klimaat op daken
goed kan weerstaan. Deltavorm Groep heeft het hele dak
vormgegeven, het onderhoudsarme groenplan is in samenwerking met groenleverancier Cruijdt-Hoeck opgesteld.

ESTHETIEK
Over de haken en ogen die het verbouwen of aantasten
van een Rijksmonument als De Doelen met zich meebrengen,
hebben we vorig jaar al uitvoering stilgestaan in de juli-editie van Roofs. Er kan niet veel en het is voortdurend schakelen om alle betrokken instanties mee te krijgen.

TECHNIEK
De eerste fase van deze daktransformatie vond twee jaar
geleden plaats. Allereerst zijn op de bestaande kolommen
structuur van het gebouw betonnen nokken gemaakt
met draadeinden, ter voorbereiding op de aanleg van
de vlonders. Vervolgens heeft Voormolen Dakbedekkingen
de renovatie van de dakbedekking ter hand genomen.
Met de boodschap dat er in de toekomst van alles op
mogelijk moest zijn, is op de schone betonnen dakvloer
een zeer sterke, waterdichte beschermlaag aangebracht.

Aanleg vlonders. De stalen onderconstructie is hier goed zichtbaar.

De retentiekratten zijn samen goed voor 300 m3 waterberging.

(Foto: Jan van der Ploeg)

(Foto: Jan van der Ploeg)
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Het Dak van het aar 2022
het hekwerk kan worden uitgevoerd. Dit is bijvoorbeeld
gebruikt tijdens de aanleg van de bliksembeveiliging langs
de randen. Het nieuwe hekwerk, waarvoor het substraat als
ballast dient, is goed verankerd.

SAMENWERKING

Uiteindelijk moet er een tapijt ontstaan met overlappende vlakken en
seizoensvariatie in golfbewegingen. (Beeld: Kraaijvanger Architecten)

Het dak is uitgerust met tien Meteo Active putten.
(Foto: Tjerk van Duinen)

Weergaloos in waterbeheer.
ZinCo Benelux

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

daktuin@zinco.nl

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

www.zinco.nl

vertraagd afvoeren van water, ZinCo heeft voor elke situatie een passende oplossing.

Desondanks is hier veel bereikt. Zo is het vaste hekwerk rond
het vernieuwde dak door Kraaijvanger Architecten zorgvuldig ontworpen en in mock-ups uitgewerkt. Niet met glas,
maar met een roestvrij stalen mesh en slanke, onopvallende
balusters en staanders. Het resultaat is een transparante
toevoeging die vrijwel geen onderhoud nodig heeft.
Een andere toevoeging is de nieuwe hemelwaterafvoer van
het dak van de grote zaal. Net als de gevel is deze gemaakt
van koper dat zodanig bewerkt is met oxidanten dat de
pijp vrijwel onzichtbaar is. De belangrijkste toevoeging zijn
het groen en de vlonders, die samen een nieuwe, fraaie
aanvulling vormen van het verder nog grijze dakenlandschap rondom. Middelie: “Het wordt een tapijt met overlappende vlakken en seizoensvariatie in golfbewegingen,
zodat het beeld continu verandert.”

VEILIGHEID
Evenals Voormolen in de eerste fase, had ook Van der Tol een
tijdelijk hekwerk geplaatst rondom het hele dak. Dat is tijdens
de aanleg van de vlonders vervangen door het nieuwe,
vaste hekwerk. Daarbuiten zijn al door Voormolen vaste
veiligheidslijnen aangebracht waarmee onderhoud buiten

Een sleutelaspect bij de transformatie van het Doelen-dak is
samenwerking. Zoals gezegd, het betreft een Rijksmonument
en dan heeft zo’n project heel wat voeten in de aarde
(substraat). Martin van Lent, projectleider namens de
gemeente Rotterdam, vertelt dat het project vanuit de portefeuille Duurzaam, waaronder het programma multifunctio
nele daken, is aangejaagd. “We zijn gaan investeren in
engineering en langzaam is het balletje gaan rollen tot alle
partijen enthousiast werden en meededen . Omdat je bij
zo’n gebouw heel veel partijen krijgt met een toetsende rol,
hebben we die allemaal aan tafel gezet in een workshop
met de vraag: wat zou op het dak kunnen? Vanaf toen was
het plan ook van iedereen en werden ze in plaats van een
partij die met de rode pen dingen wegstreept allemaal
ambassadeurs.”
In de uitvoering verliep de samenwerking ook zeer voortvarend. Voormolen, de garantieverlener, was ook tijdens de
tweede fase betrokken om te monitoren hoe de andere
partijen aan het werk waren en om te adviseren. Die hebben heel zorgvuldig gewerkt om schade te voorkomen.
Van Lent: “Er ligt inmiddels continu een laag water en ik heb
nog geen lekkage gezien.” Middelie is ook erg te spreken
over de Rotterdamse aanpak. “Groendaken, waterberging,
vlonders afgesteund op de bouwkundige kolommen en
hekken op een Rijksmonument? Niet aan beginnen, zou je
denken, maar het is toch gelukt. Met doorzettingsvermogen
en inventiviteit van alle betrokkenen is Rotterdam weer een
stukje groener geworden.” ■
Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

• OPDRACHTGEVER: GEMEENTE ROTTERDAM
• PARTNERS: CONCERT- EN CONGRESGEBOUW DE DOELEN,
HOOGHEEMRAADSCHAP VAN SCHIELAND EN DE KRIMPENERWAARD,
7 SQUARE ENDEAVOUR, ROTTERDAM GAAT VOOR GROEN,
ROTTERDAMS WEERWOORD EN LIFE@URBAN ROOFS ROTTERDAM
• ONTWERP: KRAAIJVANGER ARCHITECTEN
•O
 NTWERP DAKTUIN: DELTAVORM GROEP
• ADVISEURS: ARONSOHN RAADGEVENDE INGENIEURS
(DRAAGCONSTRUCTIE); IOB (STAALCONSTRUCTIE VLONDERS,
BRANDVEILIGHEID); METROPOLDER (WATERRETENTIESYSTEEM);
CRUYDT-HOECK (BEPLANTING)
•H
 OOFDAANNEMER REALISATIE DAKTUIN: VAN DER TOL BV
• STAALCONSTRUCTIE: GKB GROEP
• AANLEG NOKKEN: CITADEL AANNEMINGSBEDRIJF
• DAKDEKKER: VOORMOLEN DAKBEDEKKINGEN (RENOVATIE DAK),
MASTUM (POLDERRANDEN)
•R
 ETENTIEKRATTEN, METEO ACTIVE-SYSTEEM, PV FILTERVLIES:
ZINCO GROEN (PLANTEN EN ZADEN): CRUYDT-HOECK
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PREFA DAKPANEEL FX.12
LEVENDIG SPEL VAN LICHT EN SCHADUW

Sinds 1986 is Brouwers Zink groothandel
van maatwerk in zink, lood en koper. Bij
ons staan service, deskundigheid en kwaliteit
centraal. Wij leveren in

heel Nederland

en indien nodig binnen 24 uur. Uiteraard is
Brouwers Zink

KOMO gecertificeerd.

In 2018 hebben wij een uitbreiding van ons
assortiment doorgevoerd waardoor de naam

Brouwers Zink & Dak is ontstaan.
Hiermee zijn wij uw zinkpartner én uw
dakpartner geworden.
• Dakgoten
• Hemelwaterafvoeren
• Zetwerk
• Dakbedekking
• Isolatie
• Gereedschappen
TECHNISCHE SPECIFICATIES
PREFA DAK- EN GEVELPANEEL FX.12
¬ Materiaal: gecoat aluminium, 0,7 mm dik, coilcoating
¬ Afmetingen:
700 x 420 mm in gelegd oppervlak (3,4 st./m2)
1400 x 420 mm in gelegd oppervlak (1,7 st./m2)
¬ Gewicht: ca. 2,4 - 2,5 kg/m²
¬ Minimale dakhelling: 17° (ca. 31%)
¬ Basisbevestiging : direct, met 3 PREFA spijkers per
paneel FX.12 klein, met 5 PREFA spijkers per paneel
FX.12 groot)

Nu ook in Eindhoven!
Slakweidestraat 16 · 3630 Maasmechelen (B)
Karveelweg 30 · 6222 NH Maastricht (NL)
Meridiaan 42 · 2801 DA Gouda (NL)
Tel 088 276 8937 | Fax 088 276 8939
verkoop@brouwerszink.nl

www.brouwerszink.nl

HENK SMIENK

Commercieel Technicus
T +31 653 85 53 20
E Henk.Smienk@prefa.com

WWW.PREFA.NL

VESP

VESP-directeur met
EPDM in zijn aders
VESP (Verenigde EPDM Systeem Producenten) is volop in beweging.
Onderdeel van de huidige professionaliseringsslag is dat de branche-
organisatie ervoor heeft gekozen om naast een Algemeen Bestuur
tevens een directeur aan te stellen. Deze nieuwe directeur is toevalligerwijs ook één van de mede-oprichters van de VESP, Pieter van Beek.
Een doorgewinterde veteraan in de EPDM-branche.

Nolanda Klunder
De keus voor Pieter van Beek als eerste directeur van VESP
lag in veel opzichten voor de hand. Hij heeft een carrière in
de EPDM-wereld achter de rug en stond aan de wieg van
VESP. “Men zegt wel dat er EPDM door mijn aders stroomt”,
zegt Van Beek. Hoewel hij al enige tijd gepensioneerd is,
is Van Beek nog altijd actief in de branche. “Ik ben nooit
gestopt”, zeg hij daarover.“Ik heb het werk altijd met heel veel
plezier gedaan en heb het boek nog niet willen dichtslaan.”

LOOPBAAN IN EPDM
De loopbaan van Van Beek begon – na een opleiding
in maritieme techniek – in 1974 bij Hertel, waar hij Export
Manager werd. “In 1987 werd ik gevraagd om voor
Phoenix Dichtungstechnik in Nederland een markt voor de
net nieuwe Resitrix EPDM dakbaan op te zetten. Ik pionier
graag en vind het boeiend om nieuwe markten op te
zetten. Dat werd uiteindelijk Phoenix Dichtungstechnik (PDT)
Benelux, waar ik verantwoordelijk werd voor onder andere
de EPDM dak- en gevelafdichtingen. Jaren later is Phoenix
overgenomen door Continental en werd er minder sterk
gestuurd op de bouwproducten van PDT. Zodoende werd
PDT zelfstanding na een buy-out. Bij PDT werd ik opnieuw
wereldwijd verantwoordelijk voor de afdichtingsproducten.
PDT is vervolgens verkocht aan Carlisle Incorporated.” Tot aan
zijn pensionering was Van Beek tevens nog Managing
Director (MD) van de vestiging PDT Sealing Systems in
Engeland. Na zijn pensionering bij CCM-EU richtte Van Beek
zijn eigen consultancybureau op, PDT Consultancy.

van Phoenix Dichtungstechnik als voorzitter. “Ik ben acht jaar
voorzitter gebleven. We hadden twaalf, misschien veertien
leden. Voor onze leden gold vanaf het begin: men zet zijn
pet af en gaat samen aan het werk. We zijn concurrenten,
maar binnen VESP vormen we een eenheid met het doel
de toepassing EPDM te bevorderen. Als enkeling kun je
geen vuist maken, maar samen sta je sterk. Samen konden
we gaan deelnemen aan bijvoorbeeld norm-commissies.
Samen konden we ons laten zien als volwaardig alternatief
voor de traditionele platdak-producten.”
Door fusies en overnames heeft VESP nu nog negen leden.
“We hebben minder leden dan in het begin, maar een veel
groter marktaandeel”, vertelt Van Beek. “Mede door VESP is
er veel meer acceptatie van EPDM en is het marktaandeel
gegroeid. Zo groeiden we van 4,3% marktaandeel in de
jaren ‘90 naar ruim 20% nu. Wij vinden het belangrijk om
deel te nemen aan de discussies in de markt over bijvoorbeeld de energietransitie en het klimaat. Met EPDM kunnen
en moeten we een grote rol daarin spelen. Daarom zijn
we bijvoorbeeld lid van het Nationaal Daken Plan en het
College van Deskundigen.”

VESP ONTWIKKELT DOOR
Anno 2022 is VESP bezig met een professionaliseringsslag,
vertelt Van Beek. Onderdeel daarvan is dat VESP nu drie
commissies heeft: de technische commissie, die meepraat
over certificering en normen, de PR-commissie, die kennis
over EPDM via de media verder wil verspreiden en de
lobby-commissie. De drie commissies zijn voor Nederland
en België gescheiden. “Alle betrokkenen doen dit naast hun
werk in hun eigen bedrijf”, zegt Van Beek. “Daardoor waren
er taken die niet voldoende aandacht kregen. De beslissing
werd genomen om een directeur aan te stellen. Mijn voornaamste taak is het om het gezicht van VESP naar buiten
te zijn. Ik zorg ervoor dat het verhaal van VESP verteld wordt.
VESP is binnen de dakenbranche weliswaar heel bekend,
maar daarbuiten, bijvoorbeeld bij architecten, kunnen we
nog aan onze naamsbekendheid werken. Dat is onderdeel
van mijn taak.” Van Beek noemt zich nadrukkelijk interim-
directeur. “Ik doe dit twee, hooguit drie jaar. In die periode
moet mijn opvolger gevonden worden.”

AAN DE WIEG VAN VESP

Pieter van Beek heeft een carrière in de EPDM-wereld achter de rug
en stond aan de wieg van VESP.
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In de jaren ’90 kwam Van Beek in contact met Dirk Lindeman,
met wie hij in het voorjaar van 1995 een congres in
Antwerpen organiseerde. “Ondanks het feit dat EPDM geen
nieuw product was, was het nog wel aan het pionieren in
de markt”, vertelt Van Beek. “Met dat congres wilden we
EPDM in de Benelux naar de voorgrond brengen. Het congres
was een redelijk succes en we besloten een EPDM-branche-
organisatie voor de Benelux op te richten.
Eind 1995 zaten we bij de notaris.” Het eerste bestuur bestond
uit Christian Heyvaert van Firestone Building Products Europe,
Wiebe Fokkema van Hertel (later Hertalan) en Pieter van Beek

Een nieuwe website is inmiddels live.

Voor de periode 2020-2025 formuleerde de organisatie
beleidsdoelen: “We willen als VESP-leden in 2025 in de
Benelux een volumegroei realiseren van 5%. Vrijwel sinds het
begin van haar ontstaan verzamelt VESP jaarlijks via een
notaris het door de leden afgezette aantal vierkante meters,
wat een goed beeld van de groeicurve geeft. We zijn op
de goede weg: in 2021 hadden we 1,2% meer volume dan
een jaar eerder. Dat cijfer is inclusief de markt voor geo en
gevel. We leggen meer nadruk op die marktsegmenten,
want EPDM is meer dan het dak.”

MANIFEST
Recent publiceerde VESP zijn manifest met vuistregels voor
de leden (zie ook Roofs april jl.). “Alle EPDM leveranciers
en producenten zijn welkom bij ons. In het manifest geven
wij aan welke kwaliteit we verwachten. VESP staat voor
Verenigde EPDM Systeem-Producenten: dat laatste is
belangrijk, het gaat om systemen. EPDM heeft namelijk als
eigenschap dat het zich niet makkelijk met andere producten laat verbinden. De EPDM-producten en de producten
om ze mee te plaatsen zijn bij onze leden op elkaar afgestemd en dat is geen sinecure. De fabrikant kent zijn
receptuur en weet hoe dat moet. Bij ons moet je product én
je systeem gecertificeerd zijn. Wij zeggen tegen iedereen:
laat je certificeren (volgens KOMO of ATG) en word lid.”
In het Manifest wordt ook gewezen op scholing. “Voorheen
ontvingen we wel eens klachten over matige verwerking
van EPDM op daken. Met trainingen, onder andere bij
Tectum, willen we dat tegengaan. Een goed product moet
goed aangebracht worden.”
“We laten ons zo veel mogelijk zien”, besluit Van Beek.
“We hebben bijna vijf jaar geleden het EPDM-Dakboek
gepubliceerd (geschreven door wijlen Albert van den Hout)
en publiceren regelmatig inhoudelijke artikelen. Een nieuwe
website is inmiddels live. We zorgen ervoor dat het verhaal
van EPDM steeds beter in de pers belicht wordt, kennisdeling
is een belangrijk goed voor ons. We fantaseren over een
volgende stap: een Dag voor het Platte Dak. Ons hoofddoel
blijft: sámen een goed afdichtingsproduct in de markt
zetten. Daar zet ik me graag verder voor in.” ■

Recent publiceerde VESP zijn manifest met vuistregels voor de leden.
Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl
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DAKWANDELING

Rotterdam Rooftop Walk
geeft kijkje in de toekomst

bestand bewoonbaar zou worden gemaakt. Dat zou liefst
15.000 woningen opleveren. Dezelfde rekensommen werden
gemaakt voor waterdaken, groendaken en sportvelden.
Op dit moment wordt slechts 3% van de Rotterdamse daken
gebruikt. Dat lijkt niet spectaculair, maar is nog altijd zeer
vooruitstrevend t.o.v. de rest van Nederland, waar gemiddeld
0,5% van het beschikbare (en bruikbare) dakoppervlak
wordt benut.

NOVITEITEN

Van 26 mei tot en met 26 juni was het in Rotterdam mogelijk om
via een luchtbrug van dak naar dak te lopen. Beginnend op het
Beursplein, kon men op een hoogte van ruim 29 meter een dakwandeling van zo’n 600 meter maken en tegelijk geïnformeerd worden over

Zolar, de beloopbare zonne-energie tegel.

de meest uiteenlopende vormen van dakgebruik. Zoontjens organiseerde als ambassadeur van multifunctioneel dakgebruik op 8 juni voor
haar relaties een gezamenlijke dakwandeling. Een verslag.

Na een flinke beklimming kon vanaf

PRESENTATIE

Tekst: Edwin Fagel

het WTC via een 29 meter hoge brug
over de Coolsingel het dak van de
Bijenkorf worden bereikt.

De luchtbrug, ontworpen door de Rotterdamse Dakendagen in
samenwerking met architectenbureau MVRDV, liep tussen de
daken van WTC Rotterdam en de Bijenkorf. Het gezelschap dat
met de medewerkers van Zoontjens de wandeling maakte,
bestond uit experts op het gebied van dakgebruik, zoals deskundigen op het gebied van duurzaamheid, veiligheidsadviseurs,
ontwikkelaars, cetificatiedeskundigen, leveranciers en anderen.
Het weer zat helaas niet mee: gewapend met paraplu’s beklommen de genodigden de trappen van de Rotterdam Rooftop
Walk. Het uitzicht was er niet minder spectaculair om: op deze
hoogte ervaar je de stad heel anders en dat was één van de
zaken die de organisatie onder de aandacht wilde brengen.
Het dak is een nog grotendeels onontgonnen gebied, dat kan
bijdragen aan de oplossing van tal van maatschappelijke
thema’s. Maar óók is het gewoon heel leuk om op een dak te
staan. Als de steigers weer worden afgebroken, zullen ongeveer
200.000 mensen van de wandeling hebben genoten.

Paul Heerkens (links) en Leon van der Geest gaven de afsluitende
presentatie tijdens de borrel.

Langs de route stonden diverse demonstratie-opstellingen
van bijvoorbeeld een sedumdak met zonnepanelen.
Centraal in de wandeling was een Rooftop Café ingericht
met een dakterras van Zoontjens, waar onder andere de
Zolar, een beloopbare zonne-energie tegel in geïntegreerd
was. Langs het terras staat een nieuwe collectieve dakrandbeveiliging, de Bibar (zie ook het artikel in de special van
deze editie). Het demontabele systeem voldoet aan de eisen
van het Bouwbesluit. Door de combinatie met beplanting
oogt het fraai en draagt het ook bij aan de biodiversiteit
in de omgeving.

DAKWANDELING
Al direct bij het beklimmen van de eerste trap (de wandeling
had in totaal 444 traptreden) werd aan de hand van de dakkleuren in één oogopslag inzichtelijk gemaakt wat er zoal mogelijk is op het dak. Groen (begroeide daken), geel (energiedaken),
blauw (waterdaken), rood (gebruiksdaken), oranje (mobiliteit),
paars (circulaire daken) en combinaties daarvan. Omdat mobiele daken worden aangeduid met de kleur oranje, was de
route van de dakwandeling bekleed met een oranje vloerbedekking. Eenmaal bovenaan de trap had men een fraai uitzicht
op o.a. het speelplein op het dak van het WTC Rotterdam.
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Er werden langs de Rooftop Walk meer noviteiten getoond,
zoals bijvoorbeeld de zogeheten Flower Turbines: gekleurde
windturbines, die er mooier uitzien dan ‘gewone’ windturbines
en bovendien stiller zijn. Het bezwaar dat een dak met zonnepanelen niet meer ergens anders voor kan worden gebruikt,
werd ontkracht met de ‘Gamer’ van het Rotterdamse Energy
Floors. Deze drukgevoelige zonnepanelen zijn beloopbaar
en lichten ook op, waardoor ze kunnen worden gebruikt als
‘games’ op het schoolplein. Daarnaast was er op het dak
een landingsplaats voor drones geïnstalleerd. Omdat er
steeds meer pakketjes worden bezorgd, valt eraan te denken
hier drones voor in te zetten.

“De hele keten moet het
dakgebruik zien zitten.”
De patio’s waren ingericht als tentoonstellingsruimte,
waar allerhande informatie over dakgebruik beschikbaar
werd gesteld. Zo werd bijvoorbeeld voorgerekend welke
impact het zou hebben als 10% van het huidige daken-

Nadat de genodigden de dakwandeling hadden afgerond,
werden ze uitgenodigd voor een borrel in de Skybar in
de Rotterdam Building. Directeur Leon van Geest van de
Rotterdamse Dakendagen verzorgde tijdens deze borrel
een presentatie. Hij ging nader in op zijn droom om alle
(geschikte) daken van Rotterdam te gebruiken. Die droom
stuit op praktische bezwaren, al was het alleen maar omdat
met name de grote daken eigendom zijn van veelal buitenlandse investeerders. Het is vaak niet voldoende om één
persoon enthousiast te krijgen: de hele keten moet het dakgebruik zien zitten. Daarom is het belangrijk om de mogelijkheden inzichtelijk te maken en de daaraan gekoppelde
verdienmodellen (en overige voordelen) te laten zien.
Initiatieven als deze Rooftop Walk zijn daar, net als enkele
jaren geleden de trap naar het Groothandelsgebouw
en de optredens op de Rotterdamse daken tijdens het
Eurovisie Songfestival, heel belangrijk in. Van Geest gaf aan
dat de mogelijkheden van het festival zitten in dit soort
tijdelijke initiatieven. Ook dit keer krijgt de organisatie veelal
de vraag of de wandeling niet langer (of zelfs permanent)
kan blijven bestaan, maar dan kom je in een heel ander
verhaal terecht m.b.t. vergunningen. De Rotterdamse
Dakendagen geven een indruk van hoe de wereld er over
20 jaar uit kan zien: daarna is het aan de markt zelf om hier
invulling aan te geven.
Directeur Paul Heerkens van Zoontjens gaf aan de handschoen op te pakken. Hij bedankte Leon van Geest met de
woorden dat de Rooftop Walk inspirerend was geweest en
dat wat hem betreft met nieuwe inspiratie wordt gewerkt
aan het verdere gebruik van daken. ■
Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl
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2022
De ultieme
zelfklevende dakbaan.
CURSUSKALENDER
NAJAAR 2022
September

Aabo Unifol POCB SK

De snelste én sterkste SK dakbaan.

Ontwerp van Zonnestroomsystemen

3 dagen

07.09

Dakcursus Platte Daken

7 dagen

09.09

PV-installaties aansluiten op de meterkast

1 dag

15.09

Bouwkundige montage van zonne-energiesystemen

2 dagen

19.09

Installeren van zonnestroomsystemen + meterkast

3 dagen

20.09

Onderhoudsinspecteur Platte daken

4 dagen

22.09

Onderhoud en beheer van platte daken

2 dagen

26.09

Cursus Ontwerpen en installeren van thuisbatterijen

1 dag

26.09

Installeren van zonnestroomsystemen + meterkast Groningen

3 dagen

03.10

Installeren van zonnestroomsystemen + meterkast Deventer

3 dagen

06.10

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

Multifunctionele daken

1 dag

26.10

Daken voor administratief personeel

1 dag

28.10

PV-installaties aansluiten op de meterkast Deventer

1 dag

Oktober

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!

05.09

Ook verkrijgbaar als 1400 Newton sterke
variant voor mechanische bevestiging!

Voor meer informatie over genoemde cursussen kunt u contact opnemen met Paul Verkaik van BDA Dak- en

Álles voor het dak.
Aabo Trading Almere B.V.

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

Aabo Trading Breda B.V.

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

Aabo Trading Drachten B.V.

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

Aabo Trading Maastricht B.V.

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

www.aabo.nl
Aabo Trading Utrecht B.V.

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

Aabo Trading Leeuwarden B.V.

Gevelopleidingen, telefoon 085 - 48 71 910, of een kijkje nemen op onze website www.bdaopleidingen.eu.
BDA Dak- en Gevelopleidingen

T:088-9965630, leeu@aabo.nl

Avelingen West 33

T. 085 48 71 910

k
ort oo
Binnenk
!
n
e
g
in
n
in Gro

4202 MS Gorinchem

E. info@bdaopleidingen.nl

www.bdaopleidingen.eu

AAN TAFEL MET… MARCO DE KOK

“Certificering moet
snel en flitsend zijn”

Mogelijk wachten die af tot de Wkb er echt is. Dat zou ik
niet aanraden. In het kader van de Wkb moeten aannemers straks twee soorten dossier opleveren: het technische
dossier voor de gemeente en een informatief dossier voor
de opdrachtgever, met daarin hoe alles werkt en welk
onderhoud er nodig is. Dat is een geheel nieuwe taak voor
aannemers. Mijn advies: begin op tijd met je organisatie
aanpassen, zodat je procedures klaarstaan voor het opbouwen van de dossiers.” ■

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.

MARCO DE KOK IN ACHT VRAGEN
BURGERLIJKE STAAT? GEHUWD.
KINDEREN? DRIE ZONEN IN DE LEEFTIJD VAN 18, 16 EN 13
JAAR.

In de ruim dertig jaar dat Marco de Kok al werkzaam is
in de dakenbranche, is hij in verschillende rollen betrokken
geweest bij certificering. Nu is hij Certification Expert bij
SGS INTRON Certificatie BV.

TWEE KANTEN VAN DE TAFEL
Marco de Kok is zijn carrière begonnen met een baan bij
Texa Dakbedekkingen BV. “Mijn laatste functie daar was
Technisch-Commercieel Adviseur. Voorheen was ik er onder
andere calculator en begeleidde ik audits in het kader van
de KOMO-certificering Dakdekker. Zo kwam ik al vroeg in
aanraking met certificering.” Na zijn HBO-studie Bouwkunde
werd hij vervolgens Technical Manager bij isolatiefabrikant
Kingspan Insulation. “Daar regelde ik onder meer de
CE-markering en andere certificeringen zoals KOMO.
Daarnaast had ik zitting in technische commissies en
praatte ik mee over normering op nationaal en Europees
niveau.” In 2012 werd hij Senior Accountmanager bij SGS
INTRON, wereldleider op het gebied van inspectie, controle,
analyse en certificering. “Dat betekende voor mij dat ik aan
de andere kant van de tafel kwam te zitten. Dat sprak me erg
aan. Wat me ook erg bevalt aan het werk, is dat de klanten
multinationals en andere grote bedrijven zijn, die kwaliteit
hoog in het vaandel hebben staan. Wanneer wij bij audits
wijzen op een non-conformiteit, pakken ze die altijd proactief op. Dat is een fijne manier van samenwerken.
De klanten zijn ons bij wijze van spreken dankbaar dat we
de non-conformiteit vastgesteld hebben, want dat geeft
hen de kans om zichzelf op dat punt verder te verbeteren.”
Tussendoor maakte De Kok een uitstap naar Low & Bonar,
producent van non-wovens, waar hij vier jaar werkte als
Technical Manager. “Een leerzame tijd”, zegt hij. “Het was
leuk om weer in een dynamisch-commerciële productie-
omgeving te werken, maar de functie bracht me uiteindelijk
niet wat ik zocht. Daarom keerde ik in januari 2022 terug
naar SGS INTRON Certificatie. Ik stelde me daar voor aan
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nieuwe collega’s met de woorden: ‘Ik wil certificering sexy
maken’. Bij sommigen bestaat het idee dat certificering
stoffig en bureaucratisch is. Dat mag het niet zijn. Ik weet
van mijn vorige functies hoe belangrijk certificering is voor
producenten. Certificering moet snel en flitsend zijn, zodat
de producten zo snel mogelijk naar de markt kunnen.”

VOORSTANDER VAN DE WKB
Zeer waarschijnlijk wordt vanaf 1 januari 2023 de Wet Kwali
teitsborging voor het Bouwen (Wkb) gefaseerd ingevoerd.
De Kok is een groot voorstander van die nieuwe wet.
“De Wkb is een vooruitgang ten opzichte van de huidige
situatie. Als je nu iets wil bouwen, vraag je een bouwver
gunning aan. Deze wordt verleend op basis van een theoretische check van je plannen, dus van je bestek, berekeningen en bouwtekeningen. Voldoet een en ander aan het
bouwbesluit, dan krijg je van de gemeente je vergunning
en kan je aan de slag. Tijdens het bouwproces verandert

“Is de markt klaar
voor de Wkb?
Ja en nee”
er altijd nog veel, men past de tekeningen aan of kiest
bijvoorbeeld voor andere materialen dan in het het bestek,
maar daar is nu niet voldoende controle op.” Onder de
Wkb zal de check vooraf veel beperkter zijn. Bij de aanvraag
voor de vergunning voor de omgevingswet wordt getoetst
of de plannen passen binnen het bestemmingsplan.
“Zo ja, dan mag je gaan bouwen”, zegt De Kok. “De aan
nemer moet vervolgens een kwaliteitsborger in de arm
nemen om de kwaliteit te bewaken gedurende de bouw.
Deze zit er dus meer bovenop. De aannemer vormt een
dossier. Dat dossier gaat aan het eind van de bouw samen

met de verklaring van de kwaliteitsborger naar de gemeente,
die op basis daarvan de gebruiksvergunning afgeeft.”
Een ander voordeel van de Wkb is dat de opdrachtgever
beter beschermd is, want de verantwoordelijkheid van de
aannemer is beter vastgelegd. De Kok: “De aannemer is
verantwoordelijk voor alle gebreken, ook degene die na
oplevering blijken. Ook moet hij verplicht aangeven hoe
hij is verzekerd tegen schade en de kosten van het herstel
van eventuele gebreken. Zo kan de opdrachtgever zien
of hij genoeg zekerheden heeft als hij met deze aannemer
in zee gaat.”

WAT DOE JE ALS JE NIET WERKT? IK TENNIS GRAAG,
BEN VEEL OP HET VOETBALVELD TE VINDEN OM TE VLAGGEN
BIJ DE WEDSTRIJDEN VAN MIJN ZONEN EN BEZOEK GRAAG
CONCERTEN.
FAVORIETE MUZIEK? (SYMFONISCHE) ROCK VAN BIJVOORBEELD MUSE, WITHIN TEMPTATION EN NIGHTWISH.
FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING? IK BEN EEN PAAR
KEER IN AZIË GEWEEST EN ZOU DAAR GRAAG NOG EENS
NAARTOE GAAN. MAAR TOT DIE TIJD IS ITALIË EEN HEEL
GOED ALTERNATIEF.

VOORDEEL VAN CERTIFICAAT
Aannemers krijgen een nieuwe uitgavenpost, de kwaliteitsborger. De Kok: “Daar staat tegenover dat de leges-kosten
omlaaggaan, omdat de overheid onder de Wkb minder
controleert. Mogelijk houden die kosten elkaar in evenwicht.”
De controlefrequentie van de kwaliteitsborger zal afhangen
van de keuzes van de aannemer op gebieden als materia
len en onderaannemers. “Hij kan er bijvoorbeeld voor kiezen
als onderaannemer een dakdekkersbedrijf in de arm te
nemen dat KOMO-gecertificeerd is. Dat bedrijf wordt dus
al gecontroleerd door een certificatie-instelling zoals
SGS INTRON Certificatie. De kwaliteitsborger kan dan toe
met minder controle-bezoeken, met als gevolg minder
onkosten voor de hoofdaannemer. Dat maakt zo’n dakdekkersbedrijf aantrekkelijker. Ik verwacht dat er meer vraag
zal zijn naar certificeringen van processen.”
Is de markt er klaar voor? “Ja en nee. De markt zou er klaar
voor moeten zijn, want het invoeren van de Wkb is zo vaak
uitgesteld dat iedereen genoeg tijd heeft gehad om zich
voor te bereiden. Volgens de laatste berichten zijn er genoeg
kwaliteitsborgers om aan de grote vraag te voldoen.
Er zijn pilot-projecten gedraaid. Vooral de grotere aannemers
zijn nu voorbereid, de kleinere mogelijk nog niet.

FAVORIETE STAD? IK HEB NIJMEGEN DOOR MIJN VROUW LEREN
KENNEN. IK HEB ER OOK EEN AANTAL JAREN GEWOOND.
HET IS EEN HEEL GEMOEDELIJK STADJE MET ALLE FACILITEITEN
EN GEMAKKEN ALTIJD DICHT IN DE BUURT.
FAVORIETE GEBOUW OF ARCHITECT? DE ARCHITECT ANTONI
GAUDI. ZIJN ONTWERPEN ZONDER ENIGE HOEKEN HEBBEN
GEZORGD VOOR INDRUKWEKKENDE EN MARKANTE GEBOUWEN IN BARCELONA, ZOALS BIJVOORBEELD CASA BATLLÓ EN
CASA MILÀ.
WAAR BEN JE IN JE WERK HET MEEST TROTS OP? IK BEN TROTS
OP DE KLANTEN DIE IK TOT MIJN KLANTENBESTAND MAG
REKENEN. STUK VOOR STUK ZIJN HET BEDRIJVEN DIE HEEL
SERIEUS MET KWALITEITSBORGING BEZIG ZIJN EN NON-CONFORMITEITEN SNEL VERBETEREN. DAARNAAST VIND IK HET
HEEL LEUK EN EEN EER OM INVLOED TE HEBBEN OP HET
KWALITEITSNIVEAU VAN BOUWMATERIALEN DOOR DEELNAME
IN DIVERSE TECHNISCHE COMMISSIES OP NATIONAAL EN
EUROPEES NIVEAU.

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl
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KOERT VAN ZEE BLIK TERUG

Veertig jaar
Kiwa BDA Testing
Eind april ging Koert van Zee met

NIEUWE PRODUCTEN
In veertig jaar dakenbranche heeft Van Zee de opkomst
van revolutionaire nieuwe producten meegemaakt.
“Een grote verandering heeft zich bijvoorbeeld voorgedaan
bij isolatie. Toen ik begon, testten we hooguit isolatielagen
van 40 mm. Nu heb je het natuurlijk over heel andere diktes.
Omdat er daarvoor te lange schroeven nodig zouden zijn,
wordt nu vaak gekozen voor isolatie in twee lagen, waarbij
de onderste laag mechanisch wordt bevestigd en de
bovenste daarop gekleefd. Daar is veel aan te testen:
krijg je geen koudebruggen, waar zitten de zwakke plekken,
in welk windgebied kun je dit toepassen, wat is de warmteweerstand?”

pensioen, na een loopbaan van
ruim veertig jaar bij Kiwa BDA
Testing. (Zie ook de bijdrage van
Erik Steegman in deze editie.)
In die vier decennia maakte hij
grote ontwikkelingen mee in de
dakenbranche én in de wereld

Grote revoluties waren natuurlijk de introductie van kunst
stof dakbanen en de ontwikkelingen bij bitumen: de introductie van gemodificeerd bitumen en van polyester en
daarna polyester-glascombinaties als wapening van de
dakbaan. “Er kwamen veel nieuwe producten waarvoor
nog geen eisen bepaald waren. Wij bedachten de eisen
dus zelf. Hoe dik moet bijvoorbeeld de bitumenlaag van de
dakbaan zijn om ervoor te zorgen dat je de wapening niet
wegsmelt als je gaat branden?”

van testen. “Bij nieuwe producten
konden we vroeger zelf bepalen
wat de eisen eraan waren en hoe
we dat gingen testen.”
“Vroeger waren daken alleen voor de waterdichting, nu zijn er
gebruiksdaken, groendaken, waterbufferende daken en daken

Nolanda Klunder
In september 1981 begon Koert van Zee als laborant bij
(wat toen nog heette) BDA Buro Dakadvies. “Ik ben opgeleid als chemisch analist. Een vriend die bij BDA werkte,
wees me erop dat er bij het laboratorium aldaar misschien
iemand nodig was”, vertelt Van Zee daarover. “Ik wist niets
van de bouw, maar BDA was een jong bedrijf dat zich snel
ontwikkelde. Ik had dus geen grote achterstand en kon
meegaan in die nieuwe ontwikkelingen.”

VERANDERENDE WERELD
“Het leuke aan mijn baan was dat ik in een veranderende
wereld terechtkwam. Alles bleef veranderen en ik deed
mee. Zo werd ik van laborant in de loop der jaren afdelingshoofd”, vertelt Van Zee. “Ik ben overigens niet de enige die
zo lang bij het laboratorium is blijven werken: nu zijn er nog
minstens drie laboranten die er al meer dan 30 jaar werken.
Dat geeft wel aan wat een fijne werkplek het is.”
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gedaan, maar nu moet die gedaan worden in heel Europa.
Dat is het gevolg van klimaatverandering, waardoor er ook
hier hogere eisen gesteld worden aan hagelbestendigheid.
Bij de hagelproef testen we hoe kunststof dakbanen reage
ren op hagel. Kunststof wordt namelijk stugger als het koud
wordt. Valt er dan een hagelsteen op, dan kunnen er sterren
in het materiaal springen. We maken het kunststof oppervlak nul graden en schieten er dan met luchtdruk massieve
kunststof kogels ter grootte van een pingpongballetje op,
om te zien bij welke snelheid er schade ontstaat.”

met zonnepanelen.”

In zijn loopbaan heeft Van Zee veel zien veranderen, zowel
bij de producten als bij de manier van werken. “Vroeger
waren er nauwelijks eisen. Bij BDA moesten we zelf de kwaliteitseisen bepalen: waar is het product voor, waar moet het
aan voldoen? Als we bij een product hadden vastgesteld
wat de eisen eraan moesten zijn, bedachten we vervolgens
hoe we dat konden testen. Dat we zo veel zelf moesten uitzoeken en konden bepalen, maakte het werk in de eerste
jaren erg aantrekkelijk. Het werk is in de decennia daarna
in dat opzicht veranderd. Nu zijn er Europese richtlijnen
waar we ons op moeten richten.”

HAGELPROEF
De komst van Europese richtlijnen bracht nieuwe eisen en
testen met zich mee. Nieuw is bijvoorbeeld de hagelproef,
vertelt Van Zee. “Vroeger werd die alleen in Zwitserland

“Ik wist niets van de bouw,
maar BDA was een jong bedrijf
dat zich snel ontwikkelde.
Ik had dus geen grote achterstand en kon meegaan in die
nieuwe ontwikkelingen.”
Met de nieuwe materialen kwam ook het testen op levens
duur op, vertelt Van Zee. “In de jaren ’80 werd verouderings
apparatuur ontwikkeld, die met UV-B-licht, warmte en vocht
veroudering versnelt. Daartoe worden dakbanen neerge
legd met een helling van 5°, waarbij de laagste helft onder
water komt te liggen. We laten het water verdampen,
wat tot verkoeling leidt. Nu ontstaat er spanning op het
grensgebied van droog en nat, vergelijkbaar met de
randen van plassen op een plat dak. Dat doen we om

de levensverwachting van nieuwe dakbanen te testen,
maar ook om bij bestaande daken te onderzoeken hoe
lang ze nog meegaan.”

MULTIFUNCTIONELE DAKEN
Een andere grote omwenteling zijn de huidige multifunc
tionele daken. “Vroeger waren daken alleen voor de waterdichting, nu zijn er gebruiksdaken, groendaken, waterbufferende daken en daken met zonnepanelen. Dat heeft
geleid tot meer verkeer op het dak voor onderhoud en
veel detaillering. Daarmee veranderen de eisen en de
testen. Vroeger testten we treksterkte en stabiliteit van de
dakbanen, maar deden we nog geen systeemtesten.
In de loop der jaren kwamen de brandproeven en de
windproeven erbij. Tegenwoordig doen we veel testen
voor windweerstand en waterdichtheid van daken met
zonnepanelen. Van losse onderdelen gingen we complete opbouwen testen.”
De opkomst van zonnepanelen heeft tot verschillende
nieuwe testen geleid. “De test voor weerstand tegen slag
regen is bijvoorbeeld complexer geworden bij PV-systemen
op hellende daken met harde geschubde dakbedekking.
Die panelen worden namelijk, via verschillende systemen,
vastgezet op de laag onder de dakbedekking. Daardoor
komt er wat ruimte tussen de dakpannen in, waardoor
de kans dat er water onder de dakpannen kan komen,
groter is geworden.”
Groene en blauwe daken leiden ook tot nieuwe testen.
“Bij groendaken moet getest worden in hoeverre bitumi
neuze en kunststof dakbanen bestendig zijn tegen wortel
doorgroei. Zo’n test duurt twee jaar. Bij waterbufferende
daken absorbeert de toplaag vocht. Kun je dan nog wel
reparaties uitvoeren? Kun je nog wel een verbinding maken
met nieuw materiaal of moet je er meteen een hele laag
overheen leggen? Daar zal de beoordelingsrichtlijn voor
dakbanen aandacht aan moeten besteden.”

KENNISOVERDRACHT
Op 26 april ging Van Zee met pensioen. Daarmee verdwijnen
zijn kennis en ervaring gelukkig niet. Er is veel tijd uitgetrokken
voor overdracht: zijn opvolgers Nico Haanappel (die de
leiding over het laboratorium overneemt) en Laura Ardila
(die zijn operationele taken overneemt) werkten het afgelopen jaar met hem samen. “Ik heb in die tijd misschien
niet alles kunnen vertellen wat ik weet, want onderwerpen
komen pas aan de orde als ze spelen. Maar ze mogen me
altijd bellen als er nog vragen zijn.” ■

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl
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De volgende bedrijven nemen deel aan

DAKEN & ZAKEN 2022

& ZAKEN

DAKEN

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?

DÉ DAKBEGROENER

80

De simpelste oplossing
is vaak de beste

Anjo

®

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

•

ONTDEK
DE NIEUWSTE
GENERATIE
LICHTKOEPELS ...

www.zinco.nl

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!

BROUWERS
ZINK & DAK

NIEUW

Hét ﬁliaal voor al uw dakmateriaal

... en haal de hemel in huis
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+++.

•mawipex

• 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

100%
CIRCULAR

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

EXPERIENCE
CENTER
NEDERLAND

Deze beurs wordt mede ondersteund door:

•mawipex

& ZAKEN

DAKEN

Zie voor meer informatie www.dakenenzaken.nl
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ROOFTOP KNOWLEDGE DAY

Multifunctioneel dakgebruik
is klaar voor de volgende stap

Dromen en daar voorbij
Rooftop Knowledge Day op het

Deelnemers uit diverse landen van Europa verzamelden
zich 3 juni in Rotterdam voor een intensief programma
waarin de opgedane kennis over dakgebruik zou worden
gedeeld. De Rooftop Walk inspireerde de aanwezigen om
groots te denken. Voorzichtig werd dat enthousiasme de
kop ingedrukt door ervaringsdeskundigen die tegen een
berg aan regelgeving op moesten pionieren om een paar
vierkante meter dak aan hun woning in het centrum van
Rotterdam toe te voegen. Als het niet de strenge regel
geving van de gemeente is, dan kunnen het de bewoners
van de ondergelegen woningen zijn, een VvE of de technische berekeningen die aan de mogelijkheden om dromen
te verwezenlijken tornen.

dak van Het Nieuwe Instituut.

AANBEVELINGEN
Mats Thiele, een 21 jarige student uit Hamburg studeerde
aan de Hogeschool Rotterdam in het uitwisselingspro
gramma ‘Business & Society: A global perspective.’

Banken willen een groen imago omdat het hen helpt hun
rating te verbeteren van ratingbureaus zoals Moodys of
Fitch. Als banken en hun klanten groene projecten doen,
profiteert iedereen ervan.

DAN WORDT HET LEUK!
Paul van Roosmalen van de Gemeente Rotterdam maakte
tijdens de middagsessie de toehoorders weerbaar tegen
beperkende regelgeving. “Maak van de mensen die regelgeving raadplegen om jouw initiatieven te beperken je
adviseurs. Samen integraal denken over de invulling van
de stad maakt het leuk. Laat ze meedenken om te kijken
wat wél kan en hoe je samen de puzzel voor de stad kunt
oplossen.” Voor zijn collega Bruno Inácio van het Culturele
departement in het Portugese Faro: “We gebruiken ons
dakenfestival om na te denken over de toekomst van de
stad. Er is altijd een strijd tussen de dromers en de bewakers
van de regelgeving. Maar dat spanningsveld moet er zijn.
Ieder heeft zijn rol. De dromers zijn er om ervoor te zorgen
dat deskundigen straks de regelgeving maken voor ont
wikkelingen op het dak.”
Het is een internationale beweging geworden. Antwerpen
en Marseille waren erg geïnteresseerd om het Rotterdamse
initiatief in hun steden een eigen vervolg te geven.
In Marseille hopen ze bijvoorbeeld dat de daken een plek
worden waar de verschillende lagen in de maatschappij
elkaar ontmoeten. Er is inmiddels een European Creative
Rooftop Network, (ECRN) dat kennis koppelt.
Deze editie van de kennisdag leverde ook een Dakheld 2022
op: Mirjam Slob van Rooftop Rumour! Zij wil in Tilburg met
een dakboerderij de verbinding tussen stad, landbouw en
natuur op een toegankelijke manier herstellen. “Met mijn
daktuin bied ik een eigentijdse natuur- en landbouwbele
ving voor iedere Tilburger én draag ik bij aan een fijne,
groene stad om te wonen en werken.”

Mats Thiele

Het is moeilijk om bij alle aandacht die multifunctioneel dakgebruik
in de maand juni kreeg een hoogtepunt aan te wijzen. Misschien was
het de ongeëvenaarde Rooftop Walk, waarmee talloze bezoekers door
het Rotterdamse daklandschap konden wandelen. Misschien het
Rooftop Symposium in het Koninklijk Insituut voor de Tropen in
Amsterdam met het onderwerp de “slag” om het dak. Of toch de
Rooftop Knowledge Day, waarmee begin juni de aftrap werd gegeven.
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Hij schetste in het ochtendprogramma van de kennisdag
de contouren van het onderzoek dat hij met drie mede-
studenten uitvoerde naar het vergroten van een duurzaam
daklandschap. Kort samengevat draagt zijn team drie
aanbevelingen aan:
• Vergroot de informatie aan VvE’s. Laat ze zien wat
mogelijk is en welke voordelen ze hebben bij het
benutten van het dak;
• Gebouweigenaren kunnen verleid worden om hun dak
te verhuren aan bijvoorbeeld een partij die zonnepanelen
plaatst. De eigenaar loopt geen risico en de bewoners
profiteren van groene stroom;
• Gebouweigenaren die afzien van een groendak, omdat
het veel te duur is, of omdat het voor hen te riskant is om
het geld van het bedrijf te gebruiken voor financiering,
kunnen door de bank geholpen worden. Sommige commerciële banken bieden klanten lagere rentetarieven
op hun leningen bij projecten met duurzame daken.

Als de Rooftop Walk eindigt op 26 juni, is nog tot 17 augustus
een tijdslot te reserveren op het dak van Het Nieuwe Instituut
waar de Knowledge Day plaatsvond. Hier kwamen de
deelnemers samen om een stap verder te zetten of om de
geest te openen voor nieuwe dromen. De kennis gedeeld
op deze dag is nog veel langer beschikbaar via onderstaande links. ■
• rotterdamsedakendagen.nl/dakinspiratie
• rotterdamsedakendagen.nl/rooftopknowledge2022
• rooftoprevolution.nl/het-rooftop-symposium
• hetpodium.hetnieuweinstituut.nl
• ecrn.city
• rooftoprumour.nl

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl
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Resitrix® MB en SK W

OPLOSSINGEN
VOOR PLATTE DAKEN

Wij hebben
ze nog!

KABELDOORVOEREN VOOR ELKE SITUATIE!
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 60 mm en 100 mm. Wij adviseren u graag: 0251 229 323 of bezoek www.anjo.nl

INNOVATIVE

PARTNER

Resitrix® uit voorraad leverbaar!

HÈT

Zolang de voorraad strekt.

ORIGINEEL!

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.

Imsorb waterabsorptie granulaat wordt gebruikt om makkelijk
en snel uw dakgoot of dakbedekking vrij van water te krijgen
in geval van reparatie. Binnen vijf minuten na instrooien van
het granulaat, ontstaat een dammetje door het uitzetten
van het granulaat in het water.
Door de water toeloop te stoppen kan er snel gewerkt
worden. Na het gebruik is het makkelijk van de ondergrond
te verwijderen. Imsorb absorbeert 200 keer het eigen gewicht.
De materialen zijn onschadelijk voor het milieu.

Leverbaar zolang
de voorraad strekt!

Álles voor het dak.

WWW.IMSORB.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

www.aabo.nl
Aabo Trading Utrecht B.V.

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

Aabo Trading Leeuwarden B.V.

T:088-9965630, leeu@aabo.nl
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TIJD VOOR DE VOLGENDE STAP

Van grind naar sedum naar
echt klimaatadaptief dak

adviseren, zoals in Rotterdam, maar dat hoeft niet altijd.
Wie weet dat een specifieke vlinder zich in de omgeving
ophoudt, kan daar zijn dak op inrichten. Daarnaast zijn
vooral diversiteit en wateropslag belangrijk. Van de Bunt:
“Met een weiland vol paardenbloemen maak je misschien
één vogelsoort blij, maar je draagt niet bij aan de voedsel
keten. Een sedumdak vind ik dan ook het minimum van het

Vaak – als het aan Michiel van de Bunt ligt, te vaak – is een groen
dak een sedumdak. Maar een sedumdak is het minimale, als je

“Is een sedumdak

klimaatadaptief wilt werken. Wie letterlijk verder kijkt dan het dak,
ziet wat de omgeving nodig heeft en richt daar het dak op in.

eigenlijk niet het nieuwe

“Zorg in het bestek voor een paar centimeter substraat extra; kijk niet

grind geworden?”

alleen hoeveel, maar ook welke planten je per vierkante meter plaatst.
Dat levert al enorm veel op.”

Tekst: Heidi Peters
“Voor mij betekent klimaatadaptief werken dat je een
stukje klimaat opneemt in je project.” Aan het woord is
Michiel van de Bunt, accountmanager bij ZinCo Benelux,
dat systeemoplossingen biedt voor onder meer allerhande
soorten groene daken. “Klimaatverandering toont zich aan
ons in verschillende gedaanten, zoals hitte en droogte,
maar ook wateroverlast. Deze veranderingen zouden we als
architecten, hoveniers en aannemers als uitgangspunt in
ons project moeten nemen. Dat we datgene wat er mógelijk
kan gebeuren, al meenemen in onze plannen. Nog te vaak
is het antwoord op de vraag naar klimaatadaptief bouwen
een sedumdak. En ja, een sedumdak is beter dan een
grinddak. Maar we kunnen nog zoveel meer!”

“Maak je er 1130 kilo belasting per vierkante meter van, dan heeft
de hovenier mogelijkheden voor veel interessantere planten.”

Michiel van de Bunt: “Wat een echt klimaatadaptief dak in euro”s

ALLEEN GROEN IS NIET GENOEG
Van de Bunt breekt een lans voor het zetten van die vol
gende stap. Niet eens een extra stap, maar gewoon de
volgende logische stap op het gebied van groene daken.
“Is een sedumdak eigenlijk niet het nieuwe grind geworden?
Natuurlijk, een sedumdak is beter dan een zwart dak of
grinddak. Het blijft koeler op het dak en het houdt wat water
vast, maar niet zo gek veel. Een waterbuffer van 30 liter is
klimaatadaptief, maar de spons zit vaak al halfvol, dus
bij een stevige bui klotst de rest er gewoon overheen en
belandt alsnog in het riool. De systemen voor sedumdaken
worden steeds lichter en de plantenpakketten erop worden
steeds magerder. De citroenvlinder, om maar een diertje te
noemen, heeft daar niet zo veel aan. Dus hoe klimaatadaptief is zo’n sedumdak? Hoe mooi is het wanneer je er met
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kost, levert het in veelvoud op.”

jouw dak voor kunt zorgen dat bepaalde vlinders of vogels
weer ruimte krijgen? Het is tijd voor de volgende stap.”

EEN DAK DAT WERKELIJK BIJDRAAGT
AAN DIVERSITEIT
In 2019 is op de Peperklip in Rotterdam, een gigantisch
wooncomplex voor sociale huisvesting dat gebouwd is in
1982, een biodivers dak aangelegd. Dat het om bestaande
bouw gaat, maakt het constructief gezien wat uitdagender,
maar niet onmogelijk. Het dak is niet toegankelijk voor
mensen en dat is ook niet het doel. Het groene dak, dat
zich op ongeveer gelijke hoogte bevindt als de boomtoppen

in de buurt, is bedoeld om zoveel mogelijk beestjes te laten
gedijen. Zo is er gekeken hoe het mogelijk is om plasjes
water te laten staan. Van de Bunt: “Dit bleek mogelijk en er
is ontzettend veel meer mogelijk om biodiversiteit op zo’n
dak te creëren en te versterken. Belangrijk is dat de verschillende uitvoerende partijen samenwerken, om het zodanig
te maken dat zoveel mogelijk beestjes een kans krijgen.
Dan kijk je daadwerkelijk op een klimaatadaptieve manier.
En heel veel duurder hoeft het niet te zijn. Op de Peperklip
is bijvoorbeeld een deel van de beplanting aangelegd en
een deel ingezaaid. Het dak heeft toch geen representatieve functie, de planten mogen ook later opkomen. En over
planten gesproken: denk na over de planten die je zaait
of neerzet. In een bestek staat bijvoorbeeld standaard
15 planten per vierkante meter. Neem even de tijd om
naar de omgeving te kijken en te bedenken wélke planten
dan het beste zijn. Daar kan eventueel een stadsecoloog
bij betrokken worden. De Peperklip heeft nu een dak dat
vanwege de diversiteit aan beplanting bijen, vlinders en
vogels aantrekt.”

KRUISBESTUIVING
Wat heeft de omgeving nodig? Dat zou volgens Van de Bunt
het uitgangspunt moeten zijn als klimaatadaptatie onderdeel is van een project. Een stadsecoloog kan hierover

minimum. Ook als het gaat om wateropslag. Is het dak na
drie dagen hitte droog, dan doet het nog niks. Ja, het is
wel beter dan de 80 graden die een zwart dak bereikt,
maar echt klimaatadaptief wordt het pas als je er water
op pompt; dan doet het wat voor de diversiteit. Er is kruisbestuiving nodig, niet alleen op het dak, maar eerst tussen
de bouwende partijen, van architect tot aannemer,
uitvoerder en hovenier. Kijk bijvoorbeeld eens naar scholen:
75 tot 80 procent van het water dat een school gebruikt,
is toiletspoeling. Dat los je met een sedumdak niet op.
Aanvullende specialisten moeten dus gaan samenwerken.
Wij proberen dit verhaal ook bij zoveel mogelijk architecten
en aannemers bekend te maken. Er is natuurlijk allerlei
wetgeving voor. In Amsterdam moet je bijvoorbeeld 60 liter
kunnen vasthouden en vertraagd laten afvoeren naar de
riolering, en zo heeft elke gemeente zijn regels. Maar wat
zou het mooi zijn als we vanuit een intrinsieke motivatie
klimaatadaptief zouden werken, gewoon omdat het goed
is voor de natuur en onszelf.”

REGENERGIE
Met regenwater kan ontzettend veel meer dan nu gebeurt.
Daarom stapte ZinCo Benelux in het samenwerkingsverband
Regenergie met drie andere bedrijven die gespecialiseerd
zijn in watergebruik en -hergebruik. ZinCo is gespecialiseerd
in daktuinen met wateropslag, één partner in tuinirrigatie
en ondergrondse opslag, een andere in het oogsten van
de warmte van regenwater en die vervolgens aan de
warmtepomp aanbieden, en de derde partner is een
sprinklerinstallatiebedrijf. Van de Bunt: “Er is zoveel mogelijk
met regenwater, dat een eenvoudig sedumdak het minimale
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is wat je kunt doen. Een echt biodivers en klimaatadaptief
dak kan water opvangen wanneer het nodig is en kan
ook water oppompen naar het dak. Het is mooi als we dat
met zijn allen willen en durven maken. Er is kennis genoeg;
roep die op het juiste moment in.”

JOUW DAK IS MEER DAN JOUW DAK
“Het klimaat is iets wat ons allemaal aangaat en zo zouden
we ook naar elke project moeten kijken. Ja, jouw dak is
jouw dak. Maar tegelijkertijd is jouw dak onderdeel van een
heel groot oppervlak aan daken. Klimaatadaptief werken is
dus niet een lijstje afwerken voor jouw eigen dak, maar
breder kijken, naar de omgeving. Daarom start elk project
met de vraag: wat is het doel van het dak en waar moet het
aan bijdragen? Moet het er mooi uitzien? Voor wie maken

Zodat er uiteindelijk meer mogelijk is dan het standaard
aantal centimeters substraat en het gebruikelijke aantal
planten per vierkante meter. De vraag moet zijn: wat kun je
met het dak maximaal bereiken op het gebied van klimaatadaptatie? Durf je af te vragen of je alleen een vinkje hebt
gezet achter “klimaatadaptatie” of dat je het maximaal
haalbare hebt bereikt. We standaardiseren nog heel veel.
Daar is kwaliteitswinst te behalen, en dat is niet eens zoveel
duurder. Het ene of het andere plantje, dat maakt qua
kosten niet zoveel uit. En wat het uiteindelijk in euro’s duurder is geworden, daar is het dakklimaat een veelvoud van
beter geworden. Denk aan het leggen van een boomstam
op het dak. Dat brengt zoveel klimaatwinst met zich mee;
dan mag die paar honderd euro op een miljoenenproject
niet zoveel uitmaken.”

ZinCo
Solar Basis®
SB 200

“Er is kruisbestuiving nodig tussen alle partijen,
van architect tot aannemer en hovenier.”

we het dak? Maken we het voor vogels, laat er dan planten
groeien die vogels gebruiken voor nestenbouw. Mijn punt is:
een groendak is niet per definitie goed. Het is wel per defi
nitie beter dan grind. Maar blijf je afvragen wat het doel is
en hoe je er het maximale uit haalt.”

Zonnepanelen geïntegreerd in groendaken.
ZinCo Benelux

Geen doorboringen van de dakdichting. Optimale biodiversiteit door plantengroei onder en rondom

daktuin@zinco.nl

de zonnepanelen. Beplanting zorgt voor verkoeling: hoger rendement van de zonnepanelen èn

www.zinco.nl

verlaging van het Urban Heat Island Effect. Hoog waterbufferend vermogen in het groendak.

Michiel van de Bunt tot besluit: “Zie klimaatadaptief werken
niet als iets dat ook nog moet. Vraag je af hoe je het zo
mooi mogelijk kunt maken voor alle partijen en tegelijkertijd de CO2-uitstoot kunt verminderen. Dan kun je zonder
veel meerkosten tot de prachtigste oplossingen komen.
Voor alle partijen, dus ook vlinders, vogels en bijen.” ■

ZIE KLIMAATADAPTIEF WERKEN NIET
ALS IETS DAT OOK NOG MOET
“Wanneer een architect iets tekent, gaat deze uit van bijvoorbeeld 100 kilo belasting per vierkante meter en dan kun
je als hovenier al niet meer zo veel. Maak je er 130 kilo van,
dan heeft de hovenier mogelijkheden voor veel interessantere planten. Daarom moet een architect of aannemer
voordat deze een project op de markt brengt in gesprek
gaan met iemand die hier kennis van heeft.

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl
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TOTAALPAKKET VOOR DE DAKDEKKER

Vanaf nu online

Onze volledig vernieuwde website

UNIDEK PLATINUM EPS ISOLATIEPLATEN
VOOR BELOOPBARE PLATDAKOPLOSSINGEN
✓ Leverbaar met druksterkte 80 (Base), 100 (Dijkotop 100) en 150 (Dijkotop 150)
✓ Standaard afschot 10 - 15 - 20 mm / m1 of maatwerk op aanvraag
✓ Lambda-waarde van 0,031 W/m.K
✓ Brandklasse E en B-end use op staal- en betondak
✓ EPS is volledig recyclebaar
✓ Leverbaar met verschillende cacheringen aan bovenzijde
✓ Leverbaar met hernieuwbare grondstoffen (Bio)
✓ Voorzien van Dubokeur voor duurzame bouwtrajecten
✓ KOMO-gecertificeerd

www.dakweb.nl

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

WECAL: Compleet en objectief in isolatie- & dakbedekkingsmaterialen

Special veilig &
Gezond Werken

SPECIAL VEILIG & GEZOND WERKEN

ARBEIDSINSPECTIE

Iedereen moet meewerken
aan een veilige bouwplaats
Vier meter uit de rand blijven, een meter hoge dakrandbeveiliging of
helemaal niet op hoogte hoeven werken. In een ideale wereld zou het
werk van de makers van onze daken er zo uitzien. Helaas is dat niet
het geval. Nog steeds vinden er jaarlijks ongevallen plaats in de bouw.
Ook in onze dakenbranche. De makers van het platte dak hebben
tal van hulpmiddelen ter beschikking. Waarom gaat het dan toch
nog zo vaak mis? Arbeidsinspecteur
André van Vliet vertelt over zijn werk.
De ondernemer in de bouw maakt een Risico Evaluatie
en Inventarisatie (RI&E) van de werkzaamheden die het
bedrijf in de bouw uitvoert. Voor elke bouwplaats stelt de
aannemer een Veiligheid en Gezondheidsplan (V&G) op.
Het V&G-plan ten behoeve van een bouwproces kan
gezien worden als een risico-inventarisatie en -evaluatie
voor de bouwplaats. Dit document is op elke bouwplaats
aanwezig en bepaalt in elke fase van de bouw welke
maatregelen voor veiligheid getroffen moeten worden.
De opdrachtgever stelt zichzelf de vraag: ‘Geef ik voldoende
tijd en ruimte voor veilig werken?’
Van Vliet: “Bij ieder bouwproject denk je na over de vraag
of dit veilig kan worden gerealiseerd. Hierin is een volgorde
aan te brengen. Die is vastgelegd in de Arbeidshygiënische
strategie, een volgorde van denken over veiligheid. Je begint
bij het streven om helemaal geen mensen op hoogte te
laten werken. Ongevallen worden voorkomen door de oorzaak van de ongevallen weg te nemen. In het meest ideale
geval, met betrekking tot valgevaar, blijft dus elke werknemer
veilig op de grond. Oplossingen zijn dan bijvoorbeeld werken
met prefabdelen of het van binnenuit bevestigen van een
lichtstraat of -koepel, die een kraan op de juiste plaats hijst.”
Als dat technisch niet kan, tref je collectieve maatregelen.
Dit zijn maatregelen die iedereen beschermen tegen de
gevolgen van het gevaar. Hierdoor is het onmogelijk dat
een ongeval plaats vindt. “Denk aan een valbescherming
van een meter hoog langs de dakrand, of een veilige steiger
rond het gebouw.”
Is dit ook niet mogelijk, of onvoldoende, dan moeten alle
personen die gevaar lopen gebruik maken van individuele
persoonlijke beschermingsmiddelen, (PBM). “Maar vergis je
niet. Als je valt in een harnas moet er ook een reddingsplan
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Arbeidsinspecteur André van Vliet: “Vergis je niet. Als je valt in
een harnas moet er ook een reddingsplan aanwezig zijn.”

aanwezig zijn. Je kunt bij zo’n val met een harnas een
‘suspention trauma’ oplopen. Binnen 10 tot 15 minuten
moet je gered zijn. Er moet dus ook een plan zijn om deze
persoon snel te redden.”
“De alternatieve oplossing kies je op basis van het redelijkheidsbeginsel. Dit houdt in dat als de technische, operatio
nele en economische haalbaarheid moet wegen. Indien
de werkgever een maatregel onevenredig inschat, dient hij
te beargumenteren waarom hij niet aan de doelstelling kan
voldoen en mag hij naar een lager niveau in de arbeidshygiënische strategie gaan. Alleen economische motieven
mogen bij valgevaar geen reden zijn om af te zien van
bijvoorbeeld een collectieve maatregel. De Arbeidsinspectie
stelt dat de totale kosten in de praktijk hoger worden naarmate je afdaalt in de arbeidshygiënische strategie.”

NOG STEEDS NODIG

GEZAMENLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

Het lijkt een dichtgetimmerd verhaal . Maar Van Vliet begint
elk jaar in de wetenschap dat gemiddeld vijftien à twintig
ongevallen in de bouw een dodelijke afloop hebben.
“Dat is helaas een statistiek die we elk jaar zien en dus is
het van groot belang dat iedereen zich blijft inzetten voor
een veilige werkplek. Het is hartverscheurend om de familie
in te lichten als er zo’n ongeluk heeft plaatsgevonden.
Ik voer dan gesprekken met familie waarin we uitleggen
hoe het ongeval heeft kunnen plaatsvinden. Was de werkgever aansprakelijk, of had de persoon, in het geval van
een zelfstandige, zelf moeten zorgen voor valbeschermende
maatregelen?”
Van Vliet is bezorgd: “Er vinden gewoon nog heel veel onge
vallen plaats. (zie kader 2). Ik signaleer dat veel werk in
onderaanneming wordt uitbesteedt. Dan komt het voor dat
we één of twee ZZP’ers op het dak aantreffen. Maar ook die
moeten alles op orde hebben. Wat ze vooral vergeten is dat
als de ZZP’er één of twee jongens inhuurt, hij ook werkgever
is en ook een RI&E moet maken.”
“Het is een moeilijk te bereiken doelgroep. ZZP’ers zijn niet
vaak aangesloten bij branches, maar al sinds 2007 zijn ze
wel wettelijk verplicht om maatregelen te nemen. Voor de
branche platte daken is een Arbocatalogus platte daken
opgesteld. Daarin bepaalt de branche zelf al jaren in hoge
mate hoe je de veiligheid op de bouwplaats garandeert.”
(zie kader 1)
“Veel ongevallen op daken komen door het stappen op
lichtkoepels of van die transparante golfplaten in daken
op boerenschuren of fabriekshallen. Een andere, veel voorkomende gevaarlijke situatie zien we bij het installeren van
zonnepanelen. We constateren dat installateurs nauwelijks maatregelen nemen om het aanwezige valgevaar te
voorkomen.”
“De makers van het dak werken altijd op hoogte. Daardoor
komt het voor dat je de gevaren niet meer ziet of dat werknemer niet gebruikt wat hij of zij aan beschermingsmidde
len krijgt. Constant informeren en toezicht houden is daarom een belangrijke taak van de werkgever. Ik zie verschillende voorbeelden van sanctie- en beloningsbeleid om de
mensen op de bouw scherp te houden.”

Iedereen moet meewerken aan een veilige bouwplaats.
En Van Vliet roept dan ook iedereen op alert te blijven.
“Wij kunnen nooit de hele bouw in Nederland inspecteren.
We weten wel waar en hoe lang er gebouwd wordt.
Onze dienst monitort 1 ½ tot 2 miljoen werkgevers . Dat maakt
dat we met onze ruim 250 inspecteurs steekproefsgewijs
bouwplaatsen bezoeken. “
Van Vliet zegt dat werknemers vooral moeten melden aan
de Arbocoördinator op de bouwplaats als er onveilige
situaties zijn. “Als die situatie wordt opgelost, is dat natuurlijk
het beste. In het andere geval is een melding aan de
Arbeidsinspectie snel gemaakt. We helpen de veiligheid in
de bouw verder met het onderzoeken van meldingen door
werknemers en omstanders. Als een inspecteur op de bouw
komt en een onveilige situatie aantreft, hebben we een
aantal instrumenten. In de situaties waar geen voorzorgen
zijn genomen, leggen wij het werk stil. Zijn er mensen aan
het werk volgt bovenop het stilleggen nog een boete. Bij
ernstig gevaar zullen de we de werkzaamheden stilleggen
en een boeterapport opmaken.”
“We waarschuwen in lichte gevallen. Daarnaast kan ik een
eis tot naleving stellen, waarin een nadere invulling van een
werksituatie geëist wordt. Ik geef dan aan hoe de onveilige
situatie op te lossen is. Mijn ervaring is dat er altijd een goede
oplossing te vinden is. Met het groeiend aantal hulpmiddelen
die de industrie ontwikkelt om met name valgevaar te voorkomen, is er altijd een veilige oplossing te bedenken.” ■

VERPLICHT TE MELDEN
Van Vliet werkt nu al weer negen jaar bij de inspectie.
Na twintig jaar in de bouw te hebben gewerkt als uitvoerder
en hoofduitvoerder besloot hij in de bouwcrisis in 2013 over
te stappen naar de arbeidsinspectie. “Je gaat dan een opleidingstraject in van 1 ½ tot 2 jaar. In de negen jaar kwam ik
in een aantal programma’s te werken. Van het programma
Bouw en Infra en ongevalsonderzoek tot nu de laatste zes,
zeven jaar in de strafrechtpoule. De inzet bij dodelijke ongelukken. Dat is een piket– en oproepdienst, waarbij wij als
inspecteurs worden ingeschakeld als er melding gemaakt is
van een ongeval. Soms komt deze via het politie, soms direct
via de werkgever. Aan deze gevallen zit altijd een strafrechtelijk onderzoek vast. Als inspecteur is het altijd relevant om te
onderzoeken wat de toedracht is van het ongeval en of de
werkgever iets nagelaten heeft.” (zie kader 3)

1. De Arbocatalogus Platte Daken
Deze catalogus is van toepassing op werkgevers en
werknemers behorend tot de werkingssfeer van de CAO
Bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbranche. In deze
catalogus staan de door de branche gemaakte afspraken
over de wijze waarop binnen de sector invulling kan worden
gegeven aan de door de overheid gestelde doelvoorschriften om gezond en veilig te kunnen werken.
www.arbocatalogus-plattedaken.nl
2. Vallen in getallen
In mei verscheen het jaarverslag van de Arbeidsinspectie
over 2021. Hierin is een lichte daling (15 procent) geconstateerd in het aantal ongevallen. De rapportage is openbaar
en te downloaden via www.nlarbeidsinspectie.nl. Begin van
de zomer komt de nieuwe monitor uit met getallen over de
veiligheidssituatie in de bouw in 2021.
3. Wanneer melden
Op de vraag ‘Wanneer moet ik als werkgever een arbeidsongeval melden?’ geeft de website van de Arbeidsinspectie
helder antwoord: “U bent verplicht een arbeidsongeval
direct te melden wanneer er sprake is van dodelijke afloop,
ziekenhuisopname en/of blijvend letsel.
Melden kan via dit webadres:
https://portaal.nlarbeidsinspectie.nl/ongeval, dat u in
stappen door de verplicht te geven informatie leidt. ■
Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl
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dakreling is een product van
Alprokon aluminium

Voel je zeker
op het dak
Met Dakreling® waarborg je jouw veiligheid en die van de mensen om je heen
op hoog niveau. Zeker werken en veilig thuiskomen, zoals het hoort.
Daar zorgt Dakreling® voor.
Voldoen aan de norm;
Een ongeluk zit in een klein hoekje,
of in dit geval, misschien in één
misstap. Dakreling® voorkomt dat
je per ongeluk van het dak naar
beneden valt. Daarmee voldoet
het aan de primaire veiligheidseis
vanuit de regelgeving. Maar
Dakreling® doet meer, naast dat
het verplicht is, zorgt de dakrand
valbeveiliging ook voor een veilig
gevoel tijdens het werken.

Kwalitatief hoogstaand
systeem;

Eenvoudige montage zonder
gereedschap;

Dakreling® is een systeem
dat uit speciaal ontworpen
aluminiumprofielen is gemaakt en
slechts 3,7 kg per meter
weegt. Alle essentiële delen zijn
gemaakt van duurzame en slijtvaste
materialen om de veiligheid van
mensen te waarborgen.

Dakreling® is zo eenvoudig qua
opzet en gebruik dat iedereen
moeiteloos de montage kan
doen! Binnen 5 minuten staat een
dakrand valbeveiliging van 12
meter. Met het eenvoudige systeem
van Dakreling® ben je in een mum
van tijd beschermd tegen diverse
ongevallen. Daarom stellen wij;
Dakreling®, dat is de norm.

dakreling.com

Dakrand valbeveiliging kopen of huren? Bestel Dakreling® direct bij onze dealers.
Verkoop, verhuur en onderhoud:
•
•

Dakveiligheid Nederland
Dakveiligheid België

Verkoop en verhuur:

•

CofaPro België

Verkoop:
•
•

Eurofast
Eurosafe Solutions

Dakreling® - ABOMA goedgekeurd
conform NEN-EN 13374 - klasse A.
Wil je meer weten over Dakreling®?
Neem contact met ons op.
Alprokon Aluminium Development bv
Bremen 1, 2993 LJ, Barendrecht
T 0180 - 20 55 00
E dakreling@alprokon.com
W www.dakreling.com

Veilig werken
op het dak
Dé gecertificeerde dakrand valbeveiliging
voor werkzaamheden op platte daken boven
2,5 meter hoogte.

SPECIAL VEILIG EN GEZOND WERKEN

Ladders, handig maar
wel verstandig?
Hoe moet je met een ladder omgaan en wat mag
je met een ladder? Die vraag krijg ik regelmatig.
gaan van veilig werken binnen de grenzen van de wet.
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Nu hangt het ervan af wat je wilt doen. Laten we uitAd
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Werken op een ladder mag bijna nooit. Een ladder is bedoeld om
een hoogte te overbruggen.

Er is veel spraakverwarring rond het gebruik van ladders.
De spraakverwarring rondom het ‘ladderverbod’ komt voort
uit de richtlijn 2001/45/EG. Hierbij staat 2001 voor het jaar
dat de richtlijn in werking is getreden. Hij is dus al 21 jaar oud,
de vraag over het laddergebruik is net zo oud. De vraag
komt, denk ik, voort uit heimwee naar de ladderstelling en
de schuifplank. Doel van de richtlijn is het aantal valongevallen terug te brengen. De richtlijn gaat dan ook verder
dan het verbieden van het werken op ladders. De richtlijn is
ingevoegd in het Arbeidsomstandighedenbesluit bij artikel
7.23 en is onverkort in Nederland van kracht.

Bezorgen op het hoogste niveau

Met onze gloednieuwe kraanwagen!
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!

Bijzonderheden:
Type: Iveco X-Way AD350S46Y/P
Hoogte voertuig: 3,95 mtr.
Aandrijving: 8x2
Netto laadvermogen: 15.000 kg
Open laadbak met tot 12 palletplaatsen
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.

Álles voor het dak.
Aabo Trading Almere B.V.

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

Aabo Trading Breda B.V.

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

Aabo Trading Drachten B.V.

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

Aabo Trading Maastricht B.V.

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

www.aabo.nl
Aabo Trading Utrecht B.V.

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

Aabo Trading Leeuwarden B.V.

T:088-9965630, leeu@aabo.nl
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Het werken op ladders veroorzaakte veel valongevallen.
Daarom mag alleen nog op ladders worden gewerkt als op
geen enkele andere wijze een veilige werkplek kan worden
gemaakt. In de richtlijn staat dat bij het kiezen van de werkplek op hoogte, economische overwegingen niet mogen
meespelen bij het maken van de keuze. Het vaak gebruikte
argument dat je wel op een ladder moet werken, omdat het
werk anders te duur wordt, gaat dus niet op. Eigenlijk zeg je
met die uitspraak dat het werk niet goed is begroot.
Als je kijkt wat er allemaal beschikbaar is aan hulpmiddelen,
is het maken van een veilige werkplek op hoogte vrijwel
altijd mogelijk. Vaak is het niet alleen veiliger, maar levert
een veilige stabiele werkplek ook kwaliteitswinst en productiviteitswinst op. Er zijn bordestrappen in verschillende hoogten waarvan de poten op verschillende hoogtes kunnen
worden ingesteld. Er zijn éénpersoons liftjes, handbediend of
met een motortje. Er zijn éénpersoons rolsteigers, die je ook
nog eens in je eentje kunt opbouwen. Keuze genoeg.
Nu zullen de lezers van dit blad voornamelijk op daken
werken, dus fungeert de ladder bijna nooit als werkplek.
Hoe hoog mag je dan klimmen met een ladder? Dat zegt
de richtlijn niet. Jammer, daarvoor moest ik dieper graven.

In het vervallen Arbeidsomstandighedenbesluit art 3.16 lid 6
staat iets over laddergebruik. Onder “het verrichten van
arbeid waarbij valgevaar bestaat” wordt ook verstaan het
zich begeven naar de arbeidsplaats. Doelmatige voor
zieningen hiervoor kunnen ladders zijn, mits deze bij klimhoogten van 10 meter of meer op maximale afstanden van
7,50 meter zijn onderbroken door rustbordessen. Op het te
betreden vlak is aan weerszijden van de toegang randbeveiliging aangebracht over een lengte van 4,0 m of sluit de
toegang aan op de aanwezige randbeveiliging.
In de laatste versie van het Arbeidsomstandighedenbesluit
staat dit niet meer. Elders in het arbeidsomstandighedenbesluit wordt ook niets vastgelegd over een maximaal te
overbruggen hoogte. Onvindbaar is een branche-afspraak
die iets vastlegt over het gebruik van een ladder om naar
een ander niveau te gaan. Mijn voorstel is om uit te blijven
gaan van die 10 meter. Voor de veiligheid zie ik geen problemen. Wel moeten we natuurlijk rekening houden met een
stabiele opstelling onder 75 graden, de verankering tegen
wegschuiven regelen en de ladder plaatsen op een laddermat. Regelmatig de ladder zelf controleren op gebreken is
ook noodzakelijk. Doe dat voorafgaand aan elk gebruik.
In het warenwetbesluit draagbaar klimmateriaal en in de
norm EN 131 staan handzame controlelijstjes. De leverancier
kan u hier zeker aan helpen. Wie omhoog is geklommen,
moet de ladder één meter doorsteken zodat er houvast is
bij het afstappen. Hiervoor is een handige ‘ladderuitstap’ te
koop. Hiermee is gelijk de ladder tegen wegschuiven te
borgen. De eerder genoemde hoogte van 10 meter komt
overigens overeen met de grootste lengte van tilbare ladders.
Ladders blijven handig. Bij verstandig gebruik blijven ze
ook veilig. ■
Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl
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SPECIAL VEILIG & GEZOND WERKEN

ERIK STEEGMAN

Onderhoud, dakveiligheid
en PV-panelen

BESTEK
In het bestek staat vaak aangegeven dat de aannemer
een dak RI&E moet uitvoeren. Hierbij wordt voor platte daken
een ontwerp gemaakt conform bestek waarbij er nog wel
eens voor gekozen wordt om in het midden van het dak een
kabelsysteem aan te brengen met penduleankerpunten op

panelen hoogstens met gebruik van een reinigingsrobot
plaatsvinden. Overigens is het wettelijk niet verplicht een
ontwerp en de inrichting van de veiligheidsvoorzieningen
aan te passen. Wel wordt steeds meer geconstateerd dat
het huidige ontwerp en de inrichting niet praktisch zijn en
zeker niet gebruiksvriendelijk.

ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN DAKEN

Door de ‘zonnebril’ van een installateur van zonnepanelen bezien, levert
het volleggen van een plat dak met PV-panelen het meeste rendement
op. Door de bril van de dakdekker is deze energiebesparende maatregel veelal verstorend voor het jaarlijks preventief en correctief onderhoud. Hoe moeten we omgaan met deze tegenstrijdige belangen?

ARBOWETGEVING
Men is niet verplicht permanente dakveiligheidsvoorzieningen
op daken aan te brengen voor het plegen van (kortstondig)
onderhoud. Echter, in de arbowetgeving staat dat er altijd
veilig moet kunnen worden gewerkt. Dit kan op verschillende
manieren, mits de gekozen werkmethode veilig is en goed
is onderbouwd. De Arbeidsomstandighedenwet heeft
betrekking op veiligheid, gezondheid en welzijn in verband
met arbeid en omvat onder meer algemene verplichtingen
voor de werkgever en werknemer en voorschriften voor
samenwerking en overleg tussen werkgever, werknemer en
deskundigen. Het werken op daken, ook tijdens de beheerfase, valt onder het regime van de Arbowet. De algemene
regels en doelstellingen van de Arbowet zijn nader geconcretiseerd en uitgewerkt in het Arbobesluit en de Arboregeling. De branche zelf bepaalt over het algemeen hoe en
op welke wijze aan bovengenoemde doelvoorschriften kan
worden voldaan.
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In gezamenlijk overleg
tussen de werkgeversorganisaties en vakbonden is het een en ander
in een Arbocatalogus vastgelegd. De Arbocatalogus
wordt getoetst door de inspece
tie van SZW, waarbij gecontrote
ik S
r
E
leerd wordt of aan de minimale
doelvoorschriften kan worden voldaan.
De Arbocatalogus Platte Daken is van toepassing voor
werkgevers en werknemers van de bitumen en kunststof
dakbedekkingsbranche. In deze catalogus staan de gemaakte afspraken om invulling te geven aan de doelvoorschriften gezond en veilig te werken. In de inrichting van
de daken ten aanzien van veiligheid is zoveel mogelijk met
de Arbocatalogus rekening gehouden, alsmede met de
laatste stand der techniek voor het veilig inrichten van de
daken.
gm

De huidige gekozen inrichting van PV-daken, met hierop
aangebrachte veiligheidsvoorzieningen voor kortstondig
onderhoud, voldoet steeds vaker niet aan de algemeen
geaccepteerde stand der techniek met betrekking tot
veiligheid die momenteel door de verschillende branches
wordt gehanteerd. Zo is onderhoud in de randzones
vanaf het dak vaak niet mogelijk omdat het dakvlak
volledig met PV panelen is vol gelegd.
Binnen de ontwerpfase van de dakinrichting zijn een
aantal factoren van belang. Daaronder valt ook het geïn
tegreerde ontwerp voor het jaarlijks onderhoud van het
dakbedekkingssysteem en onderhoud aan de PV-installatie.
Tevens van belang is de momenteel veel gevoerde discussie
over de mate van brandveiligheid van de dakbedekkings
constructie in combinatie met een PV-installatie vanuit
verzekeringsoogpunt.

Dak van een kantoorpand volledig ingevuld met PV-panelen.

de hoeken van de daken. Dit is een veel geziene oplossing
voor het integraal veilig kunnen werken in de onveilige
viermeterzone vanaf de dakrand. Het probleem van onvoldoende ruimte wordt dan in dit geval vaak doorgeschoven
naar de uitvoerende partijen.
De dak RI&E voor het aanbrengen veiligheidsvoorzieningen
is niet direct wettelijk verplicht en is alleen bedoeld om
de posities te bepalen waar welke voorzieningen moeten
komen om bij kortstondig onderhoud gedurende de gebruiksfase veilig te kunnen werken. Bij groot onderhoud zijn
immers collectieve maatregelen verplicht. Voor het inrichten
van de daken met veiligheidsvoorzieningen zijn verschillende richtlijnen opgesteld die inmiddels bouwbreed worden
gehanteerd. De meest bekende zijn het Arbo-informatieblad Veilig werken op daken, het A-blad Platte Daken en de
Arbocatalogus Platte Daken.

EISEN BOUWBESLUIT
In het Bouwbesluit worden eisen gesteld aan veilig
onderhoud bij nieuwbouw. Voor nieuwbouw is het
verplicht dat veilig onderhoud aan gebouwen kan
worden gepleegd. Hiervoor is de checklist ‘Veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012’ opgesteld. Deze is
inmiddels opgenomen als indieningsvereiste voor
een aanvraag van een omgevingsvergunning.
Het is dus verplicht na te denken welke maatregelen
men kan nemen voor het veilig en doeltreffend plegen
van onderhoud. Een vooraf opgemaakte rapportage
kan mede worden gebruikt om aan te tonen hoe
tijdens de gebruiksfase veilig onderhoud mogelijk is.
In het ontwerpstadium is daarover vaak onvoldoende
nagedacht.

ONTWERP VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN
De dak RI&E en de dakplattegrondtekening met veiligheids
voorzieningen zijn feitelijk bedoeld voor het plegen van kortstondig onderhoud op de daken gedurende de gebruiks
fase. In basis zijn het ontwerp en de uitvoering van de
veiligheidsvoorzieningen voor het plegen van veilig dakonderhoud daarin goed verwerkt. Het kan echter gebeuren
dat door later aangebrachte PV-panelen men niet meer
bij de penduleankerpunten en dakranden kan komen.
Reinigend onderhoud aan de dakranden is dan niet mogelijk, en waarschijnlijk ook niet in het vlak van de daken,
omdat die nagenoeg geheel vol zijn gelegd met panelen.
In de praktijk zal onderhoud aan de dakbedekking dan
veelal achterwege blijven en zal het reinigen van de

Bij een dak RI&E wordt voor het plegen van kortstondig onderhoud rekening gehouden met welke
werkzaamheden op de daken moeten worden
uitgevoerd. Feitelijk dienen deze werkzaamheden
door de opdrachtgever vooraf te worden aangegeven en met welke frequentie deze moeten
worden uitgevoerd. De inrichting van de daken
dient hierop te worden afgestemd. In de praktijk
wordt hier niet goed over nagedacht, bijvoorbeeld
als een dak geheel vol wordt gelegd met panelen.
Na oplevering ontstaat dan de discussie dat doelmatig dakonderhoud niet mogelijk is, ondanks de
aanwezige veiligheidsvoorzieningen. Onder de
panelen kan bij de meeste zonne-energiesystemen geen reinigend onderhoud aan de dakbedekking worden uitgevoerd. De mogelijkheid om
bij de dakranden in de onveilige zone te komen,
neemt hierdoor ook af.

DE BESTE OPTIE
Vanuit Kiwa BDA wordt het standpunt gehanteerd dat voor
het veilig kunnen werken in de onveilige zone langs de
dakrand, een afstand moet worden aangehouden tussen
de PV-panelen en de dakrandopstand van minimaal twee
meter. Op dit moment is het toegestaan om panelen tot
aan de dakrand aan te brengen. Wanneer door partijen
besloten wordt om de tweemeterzone langs de dakrand
niet vrij te houden, kan in de praktijk niet veilig, aangelijnd
onderhoud worden uitgevoerd in deze zone. Überhaupt
moet men zich afvragen of onderhoud aan het dakbedekkingssysteem mogelijk en zinvol is als de daken vol liggen
met panelen; daarenboven dreigt dan ook uitsluiting van
de waterdichtingsgarantie.
Belangrijk is dat opdrachtgevers en (dak)aannemers zich
realiseren dat bij het niet vrijhouden van de tweemeterzone
veel discussie kan ontstaan bij de oplevering, met als argument dat dit niet voldoet aan de geldende richtlijnen.
Het vrijhouden van de tweemeterzone is op dit moment niet
verplicht, maar wel de beste optie. Kiest men ervoor om toch
het hele dak te benutten voor PV, maak dan tijdig de knelpunten bespreekbaar en bepaal gezamenlijk of en hoe het
onderhoud in de onveilige zone gedurende gebruiksfase
zal worden uitgevoerd. Voorkomen blijft beter dan genezen.
Tekst: Erik Steegman Kiwa BDA. Dit artikel is tot stand
gekomen in samenwerking met René Hartman,
adviseur & veiligheidsexpert voor Kiwa BDA.

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl
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HET HOOGSTE GEMAK

De koppelbare LICHTGEWICHT bruggen
(maximale overspanning van 12½ meter
op 2! staanders) zijn er in de maten:
2, 2½, 3, 4, 5 en 6 mtr.

Minervum 7310
Het Artilan werkbrugsysteem Triangelbrug® (sinds 1992) is het perfecte steigersysteem

4817 ZD Breda

voor al uw werk aan de 1ste verdieping, aan de goot en op dak. Perfect voor de schilder,

tel: +31-(0)76-5221160

GECERTIFICEERD, BRANDVEILIG EN INZETBAAR
VOOR REPARATIE EN ONDERHOUD:
ALSAN VLOEIBARE WATERDICHTINGSPRODUCTEN
VAN SOPREMA

de timmerman, de glaszetter, de loodgieter en de dak-/rietdekker.
Kijk op www.artilan.nl
Met dit systeem brengt u uw werkvloer op de plek waar u deze nodig heeft zonder de
gevel vol te zetten met steigerwerk. De staanders zijn er in vloerhoogtes type 3/5 en 4/7.
Leverbaar met en zonder handlier.

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

SPECIAL VEILIG & GEZOND WERKEN

SBD

Veilig werken doe je samen
van nu begonnen, in de jaren ’80 en ’90, was er veel minder

Zoiets straalt ook af op de werkgever terwijl die van zijn kant
toch al het mogelijke heeft gedaan.
De boodschap van SBD naar werknemers is dus: ‘Werk veilig
of werk niet’. Als er persoonlijke beschermingsmiddelen
voorhanden zijn, gebruik ze dan ook. De arbovoorlichter
helpt hierbij. Dat is nodig. In de lijn van inkoop en werkvoorbereiding via uitvoerder naar voorman moeten veiligheid,
gezondheid en arbeidsomstandigheden nóg prominenter
aan bod komen. Bouwbreed hebben we immers te maken
met circa twintig doden per jaar. En elke dode is er één te
veel. Er valt nog een wereld te winnen.

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

ARBOCATALOGUS PLATTE DAKEN

Veiligheid en goede arbeidsomstandigheden op het platte dak
zijn niet altijd vanzelfsprekend geweest. Toen de oudere dakdekkers

natuurlijk, maar daar bleef het bij.

Cees Woortman en André van den Engel
Sindsdien – en vooral in de afgelopen twee decennia – zijn
de arbeidsomstandigheden van de dakdekker en de veiligheid op het dak sterk verbeterd.
Neem bijvoorbeeld de huidige tilnorm. Vroeger waren dakrollen van 50 kilo heel gewoon. Nu is dat maximaal 25 kilo.
Een ander voorbeeld is het verwijderen van grinddaken.
Ooit gebeurde dat met schep en kruiwagen. Nu schakelen
we een gespecialiseerd bedrijf in om het grind weg te zuigen. Kranen, liften et cetera hebben veel zwaar lichamelijk
werk overbodig gemaakt. Langer gezond werken op het
dak is het credo. Het streven is dat zo veel mogelijk dakdekkers werkend en redelijk fit hun AOW halen. Goede instructie en arbovoorlichting zijn hierbij onmisbaar. Dat is één
van de gebieden waar de Stichting Bedrijfstakregelingen
Dakbedekkingsbranche (SBD) meerwaarde biedt.

BELANG ARBOVOORLICHTERS
Veiligheid en goede werkomstandigheden op het platte
dak: twee afzonderlijke aspecten maar onlosmakelijk met
elkaar verbonden. Een zichzelf respecterende ondernemer in
de platte dakenbranche heeft vóór aanvang van het werk
de veiligheid op orde. Wie als werkgever onvoldoende
aandacht besteedt aan de veiligheid van de dakdekkers,
wordt als bedrijf niet serieus genomen. Daarnaast moet
de werkgever zijn medewerkers én onderaannemers alle
middelen aanreiken om veilig en gezond op het dak te
kunnen werken. Hier komt de arbovoorlichter in beeld.
Hij kan de werkgever informeren en adviseren over veilig
werken en betere arbeidsomstandigheden. De arbovoorlichter begeleidt en ondersteunt bij het opstellen van
de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E), ondersteunt
preventiemedewerkers en externe arboadviseurs en stelt
rapportages op naar aanleiding van werkbezoeken. Deze
rapportages bieden de werkgever concrete aandachts- en
verbeterpunten. Sowieso is “concreet” een kernwaarde voor
de arbovoorlichters. Zij spreken de taal van de praktijk.
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Natuurlijk richt de arbovoorlichter zich ook op de werknemers. Zo ontwikkelt hij toolboxpresentaties en organiseert
hij toolboxmeetings op project- en bedrijfslocaties.
Signaleren de arbovoorlichters onveilige werksituaties,
dan spreken zij betrokkenen daar constructief op aan.
Last but not least beantwoorden de arbovoorlichters vragen
van werkgevers en werknemers over arbo en veiligheid en
werken zij mee aan brancheprojecten op het gebied van
loopbaanontwikkeling en duurzame inzetbaarheid.

WERKGEVER ÉN DAKDEKKER HEBBEN
EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID
Dakdekker is een zwaar beroep. Er is per definitie sprake
van fysieke belasting. Al was dat vroeger meer dan nu. Als
dakdekker staat men in weer en wind op het dak. Ook dát
is van alle tijden. SBD neemt consequent de korte én de
lange termijn in ogenschouw. De gevolgen van blootstelling aan de zon of aan gevaarlijke stoffen openbaren zich
vaak pas jaren later. De werkgever moet de middelen ter
beschikking stellen om deze blootstelling te voorkomen.
En de werknemer moet die middelen daadwerkelijk
gebruiken. Ondanks alle afspraken in de CAO staan we
bij dit laatste nog te weinig stil.
Ook als dakdekker moet men de regels eerst kénnen
voordat men die gaat toepassen. We schreven het al:
de arbovoorlichter speelt hierin een grote rol. De inzet van
de arbovoorlichters heeft echter een algemeen karakter.
Zij begeleiden geen projecten. In de voorfase van een
project is het dus effectief dat de communicatie over arbo
en veiligheid verloopt via de voorman en de werkvoorbereider. Zonder een goed samenspel komen veiligheid en
arbeidsomstandigheden niet van de grond.
Al is de voorlichting nog zo compleet en zijn de instructies
nog zo duidelijk, de dakdekker heeft ook zijn eigen verantwoordelijkheid. Als hij het te warm vindt om tijdens het
werken met gevaarlijke stoffen een masker te dragen,
dan ontloopt hij die verantwoordelijkheid. Als het misgaat,
dan ondervindt hij daar niet alleen persoonlijk hinder van.

De Arbocatalogus Platte Daken is van toepassing op iedereen die werkzaam is op het platte dak. Via een bepaling
in de CAO BIKUDAK werkt zij bovendien rechtstreeks door in
de juridische verhouding tussen werkgevers en werknemers
onder deze CAO. In de Arbocatalogus Platte Daken staan
de afspraken tussen sociale partners in de bitumineuze en
kunststof dakbedekkingsbranche over de wijze waarop de
sector invulling geeft aan de doelvoorschriften van de overheid om veilig en gezond te kunnen werken. Het vroegere
A-Blad Platte Daken vormt mede de basis voor de huidige Arbocatalogus Platte Daken en is daarin opgegaan.
Specifieke informatie en voorlichting over de Arbocatalogus
wordt verstrekt door SBD.
Het is niet verplicht om aan de doelvoorschriften van de
overheid te voldoen op de wijze zoals beschreven in de
Arbocatalogus Platte Daken. Wie als werkgever in staat is
om op een andere manier (aantoonbaar) hetzelfde
beschermingsniveau te bieden, is daar vrij in. De Arbocatalogus is bedoeld om ondernemers tegemoet te komen, niet
om hen te beperken. Een belangrijke zekerheid is echter
dat men sowieso voldoet aan hetgeen de Nederlandse
Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW) verlangt door
gebruik te maken van de in de Arbocatalogus opgenomen
maatregelen.
De Arbocatalogus Platte Daken is geen statisch document,
maar volgt de belangrijke ontwikkelingen in de stand der
techniek. Deze ontwikkelingen gaan heden ten dage zo
snel dat de Arbocatalogus tegenwoordig in continue staat
van herziening verkeert. Diverse arbeidsrisico’s worden
momenteel door de paritaire werkgroep onder de loep
genomen. Zo hebben gezondheidsrisico’s in relatie tot het
werken met gevaarlijke stoffen in toenemende mate de
aandacht van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Ook dakbedekkingsbedrijven hebben hiermee te maken. De Arbocatalogus geeft vooral oplossingen met betrekking tot werkwijzen en beschermingsmiddelen. Dakbedekkingsbedrijven
zijn (in verband met compatibiliteit en garanties) echter
in hoge mate afhankelijk van hetgeen producenten en
leveranciers van dakbedekkingsmaterialen voorschrijven.
Het is dus van belang om dit onderwerp ook onder de aandacht te brengen van producenten en leveranciers van
dakmaterialen. Met toepassing van alternatieve producten
kunnen namelijk gezondheidsrisico’s bij de verwerking op
het dak worden vermeden. Bronaanpak is immers de eerste

stap volgens de arbeidshygiënische strategie.
Bij elke actualisatie wordt rekening gehouden met de vindbaarheid van onderwerpen en de gebruiksvriendelijkheid
van de Arbocatalogus. Onlangs is de vindbaarheid van
de stroomschema’s inzake valgevaar verbeterd. Ook is de
tekst over de levensduur van gasslangen eenduidig geformuleerd. Een betere vindbaarheid van de regelgeving over
vluchtwegen staat hoog op de agenda.

ERKENDE BRANCHE-RI&E
Als dakbedekkingsbedrijven met maximaal 25 werknemers
gebruik maken van een erkende standaard branche-RI&E,
hebben zij een toetsingsvrijstelling en voldoen zij daarmee
toch aan hun wettelijke plicht.
Elke drie jaar dient het Steunpunt RI&E na te gaan of de
erkende branche-RI&E voor dakbedekkingsbedrijven nog
actueel is. In het Arbobesluit is vastgelegd dat een erkenning
een gegarandeerde looptijd van maximaal drie jaar heeft
zónder stilzwijgende verlenging. Eind 2020 liep de bestaande
erkenning ten einde. Begin 2021 heeft het Steunpunt RI&E
bevestigd dat de opnieuw geactualiseerde branche-RI&E
voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een
RI&E-erkenning die sinds 1 april 2011 van kracht zijn.
Bovendien voldoet de branche-RI&E aan de eis dat virusrisico’s, zoals COVID-19 integraal opgenomen dient te zijn.
Omdat elk onderdeel van de RI&E potentieel wordt geraakt
door het virusrisico, is gekozen voor de opname van links
zodat actualiteit is verzekerd.
De branchespecifieke RI&E is akkoord bevonden door een
gecertificeerde arbo-kerndeskundige en geautoriseerd
door sociale partners in de bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbranche. Deze branche-RI&E is te raadplegen
via www.rie.nl en www.sbd.nl. ■

SBD
De Stichting Bedrijfstakregelingen Dakbedekkingsbranche is actief op het gebied van arbeidsomstandigheden
en arbeidsmarkt in de sector bitumineuze en kunststof
dakbedekkingen (BIKUDAK). Zij wordt paritair aangestuurd
door de organisaties van werknemers (CNV Vakmensen
en FNV Bouwen & Wonen) en werkgevers (VEBIDAK). Een
kerntaak van SBD is het geven van informatie en voorlichting over veilig en gezond werken aan dakdekkers en
dakbedekkingsbedrijven. Ook is SBD verantwoordelijk voor
de instandhouding en actualiteit van de Arbocatalogus
Platte Daken. Last but not least maakt SBD zich sterk voor
veilige arbeidsomstandigheden in sectoroverschrijdende
commissies zoals het Platform Preventie Valgevaar en is zij
een van de dragende partijen van het Toetsingskader Veilig
Onderhoud Gebouwen.

Mr. C.F. (Cees) Woortman is voorzitter werkgeverszijde SBD;
ing. A.W.A. (André) van den Engel is lid van de SBD-werkgroep Arbocatalogus Platte Daken.
Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl
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OPLEIDINGEN

Veiligheid en
gezondheid
stevig verankerd
De TECTUM cursussen rond veiligheid en gezondheid in de bouw zijn
goed bezocht. Het bewustzijn is groot. Directeur Karel-Jan Batenburg is
positief over de mate waarin de branche zorgdraagt voor het welzijn
van de werknemers. “De bitumineuze en kunststof dakbedekkings
branche geeft veel aandacht aan veiligheid en gezondheid op en
rond het platte dak” Toch blijft het belangrijk de ondernemers en de
dakdekkers te blijven wijzen op de risico’s van het werken op hoogte.

C1-cursus volgt. De leerlingen hebben een begeleider en
een mentor en kunnen met al hun vragen, ook over veiligheid en gezondheid, bij ons terecht. De erkende leerbedrijven, waarmee we verbonden zijn, zijn zeer betrokken bij het
opleiden van hun potentiële nieuwe werknemers. We weten
dat het wat veiligheid en gezondheid goed zit in deze
bedrijven, onveilig werken mag en kan niet.”

“Het werken met een exoskelet
is een ontwikkeling die we met
interesse volgen.”
“De verplichte cursus C1 ‘Gezond en Veilig Werken op het
Dak’ is ook verplicht voor ZZP’ers en er is ook een mogelijkheid voor anderstaligen.” TECTUM zorgt voor vertalingen via
tolken voor buitenlandse werknemers. De SBD, de Stichting
Bedrijfstakregelingen Dakbedekkingsbranche, waarmee
TECTUM nauw samenwerkt, vertaalde het bekende dakdekkersboekje ‘Wat een dakdekker moet weten én moet
toepassen. Gezond en veilig werken op het dak’ naar
het Engels, Hongaars, Pools en Roemeens, omdat er in
Nederland steeds meer dakdekkers werkzaam zijn uit landen
waar deze talen worden gesproken.

De C1-cursus moet elke drie jaar worden herhaald. “Elk jaar
komt 30 procent van onze branche langs voor de herhalingscursus. Op het gebied van opleiden in veiligheid en
gezondheid heeft de bedrijfstak het goed op orde.” TECTUM
beschikt over opleiders met praktijkervaring en geeft de
lessen in kleine groepen van maximaal 10 deelnemers.
“Dan kun je goed ingaan op de vragen en blijft iedereen
bij de les. Want ondanks alle inspanning komen er elk jaar
toch weer ongelukken voor. Je wilt natuurlijk dat iedereen
weer veilig thuiskomt aan het eind van de werkdag.”

HULPMIDDELEN
TECTUM staat in goed contact met leveranciers en ontwikkelaars van nieuwe veiligheidshulpmiddelen. “We volgen
natuurlijk de noviteiten in de bedrijfstak op het gebied van
veiligheid,” zegt Batenburg. “Het werken met een exoskelet
bijvoorbeeld is een ontwikkeling die we met interesse
volgen.” De gezondheid van de mensen in BIKUDAK zou
daarmee stappen kunnen maken. Zo is iedere stap op het
gebied van gezondheid en veiligheid belangrijk.
Batenburg vraagt iedereen zich goed te kleden in deze
periode in verband met de zon en de hitte en goed op
elkaar te letten. “Hoewel we goed op weg zijn, moeten we
altijd alert blijven. En voor de zomer geldt dan bovendien:
Blijven smeren en goed en gezond drinken.” ■

“Waar we in het verleden de wintermaanden gebruikten
voor het scholen van de mensen in de branche op het
gebied van veiligheid en gezondheid, lopen de cursussen
nu tot en met juni door om eind september weer te beginnen. De seizoenen lopen bijna in elkaar over, zo groot is de
belangstelling”, zegt Batenburg. Iedereen die in de platte
dakenbranche als dakdekker aan de slag gaat, moet
binnen zes maanden na zijn indiensttreding de C1-cursus
‘Gezond en Veilig Werken op het Dak’ hebben gevolgd.
Dat is vastgelegd in de BIKUDAK-CAO. Ook uitzendkrachten,
onderaannemers en ZZP’ers die voor een BIKUDAK-werkgever werken, moeten een bewijs van deelname aan deze
cursus te hebben. Er geldt bovendien voor deze cursus,
zoals ook in de CAO BIKUDAK is vastgelegd, een herhalingstermijn van drie jaar.

MET DE PAPLEPEL
Nieuwe vakmensen voor de dakbedekkingsbranche
kunnen bij TECTUM terecht. Leerling-dakdekkers volgen de
opleiding op niveau 1, 2 en 3 bij voorkeur in dienst van
TECTUM. “De jongens zijn onder onze hoede en als werkgever zorgen we ervoor dat iedere dakdekker van TECTUM de
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Karel-Jan Batenburg: “De seizoenen lopen bijna in elkaar over,
zo groot is de belangstelling.”

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl
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PRIMEUR TIJDENS DE ROOFTOPWALK ROTTERDAM

BIBAR: collectieve valbeveiliging
voor gebruiksdaken
De Rotterdamse Daken dagen zijn een jaarlijks terugkerend evenement
waarbij meervoudig dakgebruik onder de aandacht wordt gebracht.
Dit jaar onder andere met de Rotterdam Rooftop Walk over de
Coolsingel die het landelijke nieuws haalde. Zoontjens uit Tilburg is
bij zeer veel gebruiksdaken in Rotterdam betrokken, bijvoorbeeld het
‘Dak van het Jaar’ 2021: de Kaap. Het bedrijf presenteerde zich dan
ook op de Rooftop Walk met een demonstratieterras waarop tegels
met zonnepanelen en de BIBAR.

de dakdekkers tijdens het dakwerk te behoeden voor een
val van het dak werden eind jaren tachtig geïntroduceerd.
Hekwerken, balustrades en borstweringen aan gebouwen
zijn bekende onderdelen van een gebouw en bestaan al
sinds er gebouwd wordt.

PROBLEMEN
Wanneer je van een bestaand plat dak een gebruiksdak
wil maken, loop je tegen enkele problemen aan. Ten eerste
zijn tijdelijke collectieve valbeveiliging voor werkzaamheden
niet geschikt voor randafwerking van gebruiksdaken.
Daarvoor steken de contragewichten te ver uit. Ten tweede
zijn industriële collectieve randbeveiligingen niet geschikt
voor gebruiksdaken, omdat de beveiliging niet voldoet aan
het Bouwbesluit. Ze zijn bijvoorbeeld te open. Bovendien kan
het, wanneer het aan de voorzijde van gebouwen wordt
geplaatst, problemen opleveren met welstand. Ook moet
een hekwerk aan de rand verantwoord bevestigd worden
in de dakvloer of aan de gevel.

CONCEPTUEEL EN ROBUUST

Voorbeeld (onbedoeld) die de ongeschiktheid laat zien van

De eis is dat de reling, op een minimale hoogte van 1,2 m,
gemeten vanaf het stavlak, 0,9 KN in horizontale richting
op kan nemen, waarbij deze nauwelijks mag doorbuigen.
Dat vereist een behoorlijke ballast die door de betonnen
dragers en de aanvullende ballast tussen de staanders
wordt geleverd. Een controleberekening van een constructeur is daarom vereist alvorens de BIBAR geplaatst kan
worden. De dragers zijn voorzien van een drukverdeling
die dusdanig laag is dat het geen probleem oplevert met
isolatiematerialen. De BIBAR wordt op het dak gemonteerd
waarbij de reling de lijn van het dakvlak volgt en de visueel
bepalende invulling afgestemd wordt op de dakrand.
Zoals bekend wijkt door afschot de dakrand af van het
dakvlak. Vooral vanaf de straatzijde ontsiert dat de gevel.

van veiligheid veel logischer is. Dat dakranden zo laag zijn
en niet standaard met borstwering worden opgeleverd,
heeft te maken met de vergunningen die worden afgegeven:
de toegestane gevel- en dakrandhoogte zijn in bestemmingsplannen vastgelegd. Een borstwering gaat dan ten
koste van de mogelijke inhoud van het gebouw en dat
kost dan heel veel geld.
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Voor Zoontjens is meervoudig dakgebruik ‘core-business’.
Het bedrijf is uitgegroeid tot marktleider in dakbestrating.
parkeerdaken, terrasdaken, galerijophoging en gebruiksdaken (zie artikel in de juni-editie van Roofs). Gaandeweg

zoals hekwerken en balustrades. Het was dan ook de wens
om een collectieve valbeveiliging in het assortiment op te
nemen, vooral voor de gebruiksdaken.

is een heel assortiment in eigen huis ontwikkeld met ook
valbeveiliging: de BIBO. Dit is een betonnen ankerpunt dat
separaat op het dak geplaats kan worden zonder de
dakhuid te doorbreken. De BIBO is een ankerpunt voor
één of enkele gebruikers. De valveiligheidsvoorzieningen
worden in geheel Europa steeds meer collectief van aard,

COLLECTIEVE VALBEVEILIGING

Roofs

Voor collectieve valbeveiliging zijn er twee opties: de collec
tieve valbeveiliging conform EN 13374 en de collectieve
beveiliging conform de Eurocode, waarbij een constructeur
de sterkte bepaalt. Voorbeelden van beide uitvoeringen zijn
zeer wel bekend. De eerste collectieve valbeveiligingen om

aantal mogelijkheden beperkt is. Vooral de sterkte-eisen die
voortkomen uit de Eurocode (constructieve sterkte) en het
Bouwbesluit (veiligheid hekwerken) vragen om een goede
invulling.

De bestaande platte daken in Nederland hebben een lage
opstand in plaats van een borstwering, wat in het kader

Het betreft een beursstand met prima materieel.

die tevens als contragewicht dienen.

gen, minimale en maximale afmetingen.

LAGE OPSTAND

tijdelijke valbeveiliging voor kleinere bestaande platte daken.

De BIBAR op de Rooftopwalk: met bloembakken

Controle van de studenten Ian, Willem, Sten & Joost van verhoudin-

ONDERZOEK
Zoontjens heeft in samenwerking met studenten van de
Hogeschool Rotterdam onderzoek gedaan naar dakrand
afwerkingen. Niet zo gek, want Rotterdam zet volop in op
gebruiksdaken waar vele voorbeelden direct te bezichtigen
en te beoordelen zijn. De studenten maakten een inventa
risatie en kwamen met voorstellen.
Vervolgens werkten zij esthetische en praktische voorbeelden uit die beoordeeld werden op maakbaarheid, toepassingsgebied, normen en regelgeving. Daaruit bleek dat het

Het resultaat is een unieke oplossing: de BIBAR. Het is een
conceptuele aanpak waarbij ontwerpvrijheid gecombineerd wordt met de robuustheid van ballast. De BIBAR is op
nieuwe en bestaande daken toe te passen zonder doorboring van de dakbedekking. Daarbij blijft reinigend en inspectief onderhoud aan het dak eenvoudig uit te voeren. Om te
voldoen aan de eisen van een collectieve dakrandbeveili
ging conform Bouwbesluit wordt het gesloten deel van de
randbeveiliging van de rand ‘teruggezet’, dat wil zeggen van
de rand af. In de opstelling op de Rooftopwalk is dat gedaan
met bloembakken. De bloembakken bevatten niet uitsluitend planten maar verschaffen ook plek aan het benodigde
contragewicht om aan de Eurocode te voldoen.

De reacties op de BIBAR tijdens de Rooftop Walk waren
zeer positief. De versie is, voor wie wil zien hoe een fraaie
valbeveilging er uit ziet, de komende vijf jaar ook te zien op
de semi-permanente opstelling bij het Experimentendak
Kleinpolderplein in Rotterdam. ■
Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

Roofs

51

PROJECT

De Specialist op het gebied van Dakveiligheid!
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Elke daksituatie is anders
Sinds 2011 is Daksafe BV in samenwerking met Dakdekkersbedrijf
Boko BV actief om voor CB te Culemborg de daken in te richten
conform de wettelijke inrichtingseisen. Doel is een veilige omgeving
te creëren voor diverse onderhoudswerkzaamheden en voor alle
daken passende oplossingen aan te dragen. CB is logistiek expert
op het gebied van media en gezondheidszorg.
voorzien van een veilige arbeidszone, waarbinnen veilig
gewerkt kan worden. Wanneer men buiten deze veilige
arbeidszone dient te werken, is gekozen voor een indivi
duele aanpak zoals paal en ketting op 1 m hoogte en
minimaal 2 m afstand vanaf het valgevaar. Dit betreft
DakHek, GéBé Gebiedsbegrensingssysteem, een vrijstaand
Daksafe Mono II ankerpunt of een Daksafe KS1 kabelsysteem. Naast de valbeveiligingssystemen heeft Daksafe ook
diverse klimvoorzieningen aangebracht om veilig naar
een werkplek te kunnen komen.

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.
Complex Chassé Theater te Breda

CB heeft hiermee geïnvesteerd in een veilige werkomgeving
op de daken voor zowel haar eigen personeel als haar
onderaannemers. Daksafe is trots dat zij daar een belang
rijke rol in heeft gespeeld. Veiligheid boven alles. ■
Dak met het GéBé Gebiedsbegrenzingssysteem dat veilig toegankelijk is gemaakt met een kooiladder.

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

Een vrijstaand Daksafe Mono II ankerpunt met daarnaast
Daksafe KS1 kabelsysteem.

www.ks1kabelsysteem.nl

Om de risico’s per dakvlak goed in beeld te brengen,
is besloten een RI&E te laten uitvoeren.
Ieder dakvlak heeft qua inrichting een andere aanpak
nodig. Het ene dak heeft meer onderhoud nodig dan het
andere. Per dakvlak is daarom ook een passende oplossing
aangebracht en waar mogelijk is elk dakvlak minimaal

markeringen die valgevaar aangeven.

Daksafe is in 2006 als één van de eerste Nederlandse
ondernemingen begonnen met het monteren van
valbeveiligingssystemen. Sindsdien heeft Daksafe zich
ontwikkeld van montagebedrijf tot fabrikant van eigen
valbeveiligingssystemen, die niet alleen ontwikkelt, produceert en monteert, maar ook onderhoudt en keurt.
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Eyecatcher bedient de wereld vanuit Nieuwveen

Safe at work and back home

De nieuwe huisvesting van Eyecatcher.

ONMOGELIJKE SITUATIES
En dat brengt ons weer terug bij de oorspronkelijke core
business van Eyecatcher: veiligheid. Want er worden niet
alleen steeds meer zonnepanelen op daken gelegd,
ook groen, waterretentie, verblijven (rode daken) en andere
gebruiksvormen eisen steeds meer dakruimte op. “Het wordt
te druk op het dak”, constateert Schuurman zelfs. “Ik heb
medelijden met dakdekkers die het dak op worden gestuurd
om een lekkage op te lossen. De zonnepanelen zijn soms
tot aan de randen gelegd, zodat er gedemonteerd moet
worden. Ze komen steeds meer onmogelijke situaties tegen.
De keuze voor duurzaamheid kan ook doorschieten, met
veronachtzaming van het onderhoud en de veiligheid.
Het blijft een werkplek die betreedbaar moet blijven.
Groendaken kunnen ook een nachtmerrie opleveren,
denk alleen maar aan het opsporen van een lekkage.
Het is prachtig, maar het moet wel waterdicht blijven.
En het wordt steeds erger. Maar de grootste uitdaging is
de overdaad aan PV-panelen. Een dak heeft minimaal
anderhalf, liefst twee meter vrije ruimte nodig om nog
enigszins goed en veilig te kunnen werken.”
De Experience Room (met op de voorgrond een bevestigings-

Negen maanden na de verhuizing naar de nieuwbouw in Nieuwveen
treffen we een tevreden Marco Schuurman. De eigenaar-directeur
van Eyecatcher BV, specialist in valbeveiliging en sinds kort ook fixaties
voor zonne-systemen, heeft ondanks (of eerder dankzij) de coronagolf
een mooie periode achter de rug en zit alweer vol met uitbreidingsplannen. Dutch Design and Dutch Quality doen het goed.
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De nieuwbouw bracht een verviervoudiging mee aan vloeroppervlak vergeleken met de oude huisvesting, die bovendien zeer duurzaam is uitgewerkt (gasloos, aangesloten
op een lokale WKO). Schuurman: “Ons oude gebouw lag
bovendien op een anonieme plek in Nieuwkoop waar
niemand ons kende. We zijn regionaal ook niet zo actief.
Maar met dit mooie nieuwe gebouw op een zichtlocatie
zijn we goed in beeld. We hebben naast kantoorruimten
een flinke opslagcapaciteit gecreëerd, een grote assem
blageruimte en een Experience Room.”

ontwikkeld en in productie, onder meer met een pvc-plaat
voor toepassing in combinatie met pvc-dakbedekking.
Het grote voordeel van mechanische bevestiging ten opzichte van ballasten is dat je enorm op gewicht bespaart.
Daarmee kun je op veel meer daken zonne-systemen
aanleggen. We weten allemaal dat veel daken te licht
zijn en weinig kunnen dragen. Dat kun je in veel gevallen
dus omzeilen. Overigens hebben we zo’n systeem al in
2010 toegepast op het hoofdkantoor van AKZO Nobel
op de Zuidas.”

MECHANISCH FIXEREN

NORMERING

Het nieuwe terrein is groot genoeg voor nog een flinke uitbreiding. De plannen daarvoor liggen al op de tekentafel.
Schuurman: “We hebben de afgelopen decennia naam
gemaakt met hoge kwaliteit veiligheidsvoorzieningen voor
werken op hoogte en onze kennis op dat gebied hebben
we aangewend op een nieuw gebied: de mechanische
bevestiging van zonnesystemen. Dat loopt al sinds 2010,
maar toen was de markt er nog niet klaar voor. Nu zonne-
energie een hoge vlucht heeft genomen gaan we die plannen verder uitrollen. Er zijn al meerdere bevestigingsvormen

Internationaal zijn ze al verder met mechanisch bevestigen.
Frankrijk heeft er sterk op ingezet en in Ierland mag alleen
maar mechanisch gefixeerd worden. Nederland moet nog
om en daarvoor zijn ook normeringen nodig. Schuurman:
“Er bestaan hier alleen normen voor geballaste systemen
en samen met diverse marktpartijen zijn we bezig om een
normering op te stellen voor mechanisch fixeren. Dat heeft
tijd nodig. We zitten zelf in de normcommissie en brengen
daar als Eyecatcher onze kennis in. Je moet bedenken dat
het een relatief jonge branche is.”

Roofs

DUTCH EN DEKRA
Eyecatcher verkoopt een breed assortiment tijdelijke en
permanente veiligheidssystemen en PBM voor een wereldwijde markt. Schuurman: “Wij ontwikkelen alle systemen
zelf met als kenmerk Dutch Design & Dutch Quality. Het is
allemaal Nederlands fabricaat. Dat heeft ons recentelijk
geen windeieren gelegd, want wij hadden geen last van
de recentelijke schaarsten en aanvoerproblemen. Kom ik
wat te kort, dan heeft mijn leverancier in Nederland het snel
gemaakt. Daarnaast hebben wij een goede naam opgebouwd als het om kwaliteit gaat. Onze vaste en mobiele
systemen zijn niet alleen gemaakt conform NEN-EN 795,
ze worden ook regelmatig echt getest volgens deze norm.
We werken daarvoor samen met DEKRA, een van ’s werelds
grootste expertise-organisaties op het gebied van testen,
inspecteren en certificeren. Die halen alles boven water,
dus zorgen wij dat onze producten zonder concessies
goed zijn gemaakt en hun certificaat krijgen en behouden.
Om die kwaliteit staan wij bekend en dat doet het vooral
goed in de vele landen waar wij naar exporteren.”

EXPERIENCE ROOM
Een aanwinst in de nieuwbouw is de Experience Room,
waar Eyecatcher probeert theorie en praktijk bij elkaar te
brengen en aan kennisverbreding en verdere professionalisering van het vakgebied werkt. “Veiligheid gaat over gedrag
en bewustwording”, legt Schuurman uit. “Hier kunnen we
mensen met veel van onze systemen laten ervaren hoe
je veilig kunt werken op hoogte, om een gevoel te krijgen
bij werken in verschillende soorten harnasgordel of in een
kooiladder met gereedschap, of het verschil laten voelen
als je aanlijnt en bij een bepaalde overspanning een punt
overslaat. We willen de klanten bewust maken dat het hun
veiligheid is. Het schort in Nederland nogal aan voorlichting
en instructie. Er moet hier veel, maar de praktijk loopt daarbij achter, zeker in Europees perspectief. En om weer even

plaat voor zonnepanelen).

terug te komen op de groendaken en zonnepanelen:
er zijn teveel partijen die maar wat aanklooien. Ik heb
jongens gezien die onaangelijnd met één been in de
dakgoot stonden, waarbij het andere been een plankje
blokkeerde om substraat tegen te houden.”

DNA
“Bedrijven die mensen het dak op sturen, die, onbewust
van de gevaren en zonder instructie, vervolgens onbeveiligd aan de slag gaan, het gebeurt nog te veel”, meent
Schuurman. “In Spanje kom je zonder training het dak niet
op, in Nederland kun je het dak op als je toestemming
krijgt van de eigenaar. Daar ligt nog een mooie uitdaging.
Intussen helpen wij met training en educatie om dat
bewustzijn te verbeteren bij bedrijven die werken op hoogte.
Er zijn er die veiligheid in hun DNA hebben en onderdeel
hebben gemaakt van de bedrijfsvoering. Een tweede groep
is bereid om te turnen, een derde groep zul je mogelijk nooit
om krijgen. En maar hopen dat het goed blijft gaan.
De “beste” klanten zijn die waar het een keer mis is gegaan.
Dan opeens moet alles compromisloos goed en veilig
gebeuren.”
Schuurman tot besluit: “Ons credo is Safe at work and
back home, daar gaat het uiteindelijk om. Niemand wil
de familie inlichten dat er iemand niet meer thuis komt
of in een rolstoel. Daarom zullen wij nooit marchanderen
in onze oplossingen. Schijnveiligheid kom je in ons assortiment en in onze aanpak niet tegen. We gaan hier heel
ver in en daar zijn we trots op.” ■
Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl
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advertorial

Dakveiligheid Nederland is specialist in de verhuur en verkoop van
tijdelijke dakrandvalbeveiliging. Goede dakbeveiliging voorkomt
valgevaar. Maar hoe weet u zeker dat uw valbeveiliging aan alle
eisen voldoet? Dat het eenvoudig te monteren is? Bij Dakveiligheid
Nederland huurt of koopt u gecertificeerde dakrandvalbeveiliging
die de juiste veiligheid biedt. Valbeveiliging bij werken op hoogte is
namelijk essentieel.

Dakveiligheid Nederland werken uitsluitend met A-merken
daardoor beschikken we over goede materialen en hebben we de juiste kennis in huis. Het gaat om collectieve
valbescherming, waarmee iedereen die op het dak komt
beschermd is. Iedereen kan dus vrij rondlopen op het
dak zonder individuele valbeveiliging. Dit wordt gezien
als de meest veilige oplossing voor werken op het dak.
En doordat wij centraal in het land gevestigd zijn kunnen
we u door heel Nederland gemakkelijk voorzien van dakrandvalbeveiliging. Wel zo gemakkelijk.

“Het verhuren en verkopen van
dakrandvalbeveiliging is voor
ons geen bijzaak, maar onze
kernactiviteit.”

Veiligheid gaat voor alles. Zeker als het op werken op
daken aankomt. Goede dakrandvalbeveiliging is essentieel om valgevaar te voorkomen. U moet daarom altijd
kunnen vertrouwen op uw veiligheidsmiddelen.
Kiest u voor Dakveiligheid Nederland? Dan weet u zeker
dat uw dakveiligheidssysteem aan alle eisen voldoet.
Wij werken nauw samen met de voornaamste fabrikanten
omtrent valbeveiliging waaronder Alprokon Dakreling® en
Roof Safety Systems om u en uw mederwerkers te kunnen voorzien van de beste valbeveiligingssystemen voor
zowel platte als hellende daken. De valbeveiligingssystemen zijn eenvoudig te installeren en een betrouwbare
oplossing voor het veilig werken op daken.
Dakveiligheid Nederland is er voor iedereen die werken
op hoogte hoog in het vaandel heeft staan. Wij als

Wanneer dient er gebruik te worden gemaakt
van valbeveiliging?
Een werkplek moet worden beveiligd indien de valhoogte
groter is dan 2,5 meter of indien er sprake is van risicoverhogende omstandigheden waardoor de gevolgen van
de val ernstiger worden, zoals het werken boven water
en de aanwezigheid van verkeer. Dan dient er eveneens
maatregelen onder de 2,5 meter genomen te worden.

“Passie voor veiligheid en
kwaliteit, gecombineerd met
een perfecte service en een
klantgerichte dienstverlening.”

Alprokon Dakreling®
Met Dakreling® waarborg je jouw veiligheid en die van
de mensen om je heen op hoog niveau. Bovendien zorgt
Dakreling® voor een vertrouwde, veilige omgeving, waar
je ook werkt op het dak. Het efficiënte systeem is snel
en eenvoudig te monteren op elk type plat dak en is vrij
opgelegd, waardoor er niet voor geboord hoeft te worden
in de dakbedekking.

Hoe werkt de dakrandvalbeveiliging?
1. K
 lap de reling-staander uit, hart op hart
maximaal 3 meter.
2. Plaats de contragewichten/ballastblokken erop.
3. M
 onteer de relingliggers en draai handvast
met de kunststof knopsluitingen.
En het Dakreling®-systeem staat!
Geschikt voor toepassing op platte daken tot een
hellingshoek van 10 graden. ABOMA goedgekeurd
conform NEN-EN 13374 - klasse A
(richtlijn Arbo beleidsregel 3.16). Goedgekeurd
Labidak 1989 (richtlijn Arbo beleidsregel 3.16).

Roof Safety Systems
De RSS valbeveiliging is uniek door zijn eenvoud. Er is
naar gestreefd dat de valbeveiliging uit zo min mogelijk
onderdelen bestaat. Bovendien bestaat het systeem voornamelijk uit hoogwaardig aluminium en is het daardoor
zeer licht van gewicht. Mede door de gebruiksvriendelijke
onderdelen is de RSS valbeveiliging eenvoudig te monteren en te demonteren. Het systeem breekt een eventuele
val en weegt slechts 9,4 kg per strekkende meter.
Hoe het werkt?
De staander wordt in de dakgoot gehangen en steunt af
op de gevel. Vervolgens worden het hek en de kantplank
geplaatst. Afhankelijk van het type dak dienen mogelijk
ook de haakbeugels gebruikt te worden.
De RSS valbeveiliging voor hellende daken is een gepatenteerd systeem en voldoet aan de veiligheidseisen
volgens de Europese norm EN 13374 +A1 2019 klasse C
tevens is het systeem geschikt voor toepassing tot een
hellingshoek van 60 graden.

Bent u benieuwd welke vorm van valbeveiliging
bij u past? Of wilt u meer weten over ons aanbod?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

SPECIAL VEILIG & GEZOND WERKEN

CONTROLES EN ONDERHOUD IN ÉÉN OVERZICHT

Met de keuringsapp
het dak op

belangrijke informatie zichtbaar. Denk hierbij aan het
meenemen van een ladder of speciale eisen zoals een
helmplicht. In dit onderdeel zijn ook alle rapportages terug
te vinden. Deze rapportages bevatten afbeeldingen en een
onderbouwing van de gemaakte keuzes tijdens de keuring.
Dit automatisch gegenereerde rapport is zowel in een
uitgebreide als een samenvattende versie te downloaden.

De afgelopen jaren komt steeds

TOEKOMSTIGE KEURINGEN
De app biedt voor keuringsbedrijven een goed overzicht
van alle details van de keuringen, ook van alle toekomstige
keuringen. Op persoonsniveau is onder andere bij te
houden welke PBM er nog gekeurd gaan worden en aan
wie deze toebehoren. Wanneer er een keuring plaats moet
vinden, ontvang je automatisch een melding. Verder bevat
de app vragenlijsten van verschillende fabrikanten, zodat
tijdens de inspectie op de juiste punten wordt gelet. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

meer onder de aandacht dat het
keuren van valbeveiliging en persoonlijke beschermingsmiddelen
veel tijd kost. In veel gevallen gaat
een keurder met pen en papier
het dak op om een inspectie uit

De app is op ieder mobiel
apparaat beschikbaar.

te voeren. Dat kan in de digitale
wereld van vandaag beter.
Kedge heeft samen met bedrijven
die veel keuringen uitvoeren de
handen ineengeslagen.
Samen hebben zij de hiView
keuringsapp ontwikkeld. Deze app
biedt ondersteuning voor het
keuren van alle permanente valbeveiligingssystemen, persoonlijke
beschermingsmiddelen, ladders
en trappen. Na veel testen wordt
de app al door verschillende
soorten bedrijven gebruikt:
van dakdekkers tot fabrikanten
van PBM.
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Schermafbeelding
openingspagina van

De keuringsapp is op ieder mobiel apparaat
beschikbaar. Zo is de app op het dak voor iedereen
gemakkelijk bij de hand. HiView maakt het mogelijk
om eenvoudig een foto te uploaden en toe te voegen
aan de inspectie. Zo ben je niet afhankelijk van papierwerk en is het keuringsrapport direct te downloaden.
Verder zijn alle gegevens gemakkelijk te bereiken,
doordat ze in de Cloud zijn opgeslagen. Daarmee zorgt
de app ervoor dat dit proces sneller en eenvoudiger
gaat.

Pagina met detailinformatie.

een gebouw.

INSPECTEREN WANNEER JIJ TIJD HEBT
Het kan gebeuren dat je een inspectie uit wilt voeren
maar simpelweg geen tijd hebt. Het is in zo’n situatie
prettig dat een inspectie gemakkelijk is uit te besteden.
Door middel van de app is eenvoudig een koppeling
te maken met de uitvoerende inspecteur. Zo heb je
de keus zelf te inspecteren of het in een drukke periode
juist uit te besteden. Verder kun je in de app de frequentie van een inspectie instellen en bijvoorbeeld bepalen
of het een eenmalige of terugkerende inspectie is.
Daardoor blijf je flexibel in je afspraken met klanten.
Bijkomend voordeel is dat de gebruiker de app naar
gebruik achteraf betaalt. Dus geen kosten voor iets wat
je niet gebruikt.

ALLE INFORMATIE OVER EEN GEBOUW
EN DE DAKVLAKKEN
Door op een gebouw te klikken krijgt de gebruiker
meer gerichte informatie. In dit deel van de app staat
een toegangsinstructie en met afbeeldingen wordt

Foto’s zijn eenvoudig toe te voegen aan een inspectie.
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Veilig en efficiënt naar,
op en van het dak
Om veilig en hoogwaardig dakwerk professioneel uit te kunnen
voeren zijn gereedschappen, veiligheidsproducten en materieel
onmisbaar. Vlutters Tools & Safety by SOPREMA levert een compleet
assortiment om veilig te kunnen werken op het dak. En ook om er
veilig op en af te komen.

De technisch specialisten van Vlutters Tools & Safety by
SOPREMA hebben alle kennis en kunde in huis om het
materieel en de gereedschappen te keuren en zo nodig
te repareren. Dat staat garant voor een lange levensduur.
Hieronder enkele mooie voorbeelden uit het assortiment.

deze kraan vanwege zijn compacte formaat en lage gewicht (2.800 kg). Met een haakhoogte van 25,5 m kan deze
kleine krachtpatser op 18,5 m reikwijdte nog 250 kg pakken.
De AMAK 28 kan in een handomdraai worden verplaatst
door de wielaandrijving en hydraulische afstempeling.

SOPRASAFE

AMAK 230 KRAAN

Onderhoud aan daken en installaties is onvermijdelijk. Zeker bij
een dak in een gebied met veel
bomen zal geregeld het dak
betreden moeten worden.
Met Soprasafe valbeveiliging is
veilig inrichten voor onderhoudswerkzaamheden geen enkel probleem. Ook op een dak vol met
zonnepanelen, installatie-units
en met verschillende hoogtes.
De ankerpunten van Soprasafe
zijn er in verschillende hoogtes, waardoor de ankerpalen
volgens de juiste richtlijnen
geplaatst kunnen worden.

Douma dakservice uit Arnhem heeft zijn vierde AMAK kraan
ontvangen van Vlutters Tools & Safety by SOPREMA. In dit
geval de krachtpatser AMAK 230, een 52 meter aluminium
hijskraan die functioneert zonder stikstofuitstoot. Dit bijzon
dere feit trok de aandacht voor de sector duurzaam bouwen; bij het Oorlogsmuseum heeft RTL opnames gemaakt
om de bijzondere eigenschappen van deze AMAK alumi
nium autokraan in de spotlight te zetten.

AMAK 28

De specialist voor
veilig en efficiënt
werken NAAR, OP
en VAN het dak.

Afgelopen maand is de kleinste aanhangerkraan uit het
assortiment, de AMAK 28, ingezet in Rotterdam. In opdracht
van SKL Steigerbouw
& Events is de kraan
op het dak gehesen
van de Fenixloods II op
Katendrecht waar deze
werd ingezet voor het
plaatsen van een werkvloer. Er is gekozen voor

Voor wie niet wil kopen, zijn er zeer uitgebreide
huurmogelijkheden ■
Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl
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THEO TALKS
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Teermastiek slopen kan,
maar onder (strenge) voorwaarden
In deze rubriek geeft Theo Wiekeraad zijn mening over
de dakenbranche en aanverwante onderwerpen.
Ik weet nog goed dat wij zo’n vijftien, twintig jaar geleden niet zo moeilijk deden over het slopen van teermastiek. Als de mannen bedekkende kleding, veiligheidsbrillen en handschoenen droegen, kon er volgens ons
weinig fout gaan bij het slopen. Stofmaskertjes dragen
werd aangemoedigd, maar wie zonder werken fijner
vond, werd niet gecorrigeerd. Voor het eten en eind van
de dag handen wassen, was misschien wel de enige
hygiëneregel waarop werd gewezen.
Toen op een gegeven moment een SBD-voorlichter bij
de jongens de woorden zwaar giftig en ziekmakend in
de mond nam, sprong de werkgever op tilt. Hoe kan
zo’n man dat nu roepen? Wat wilde die bereiken?
Hij liep er voor ons! Voor het volgende branche-overleg
werd mij gevraagd in de vergadering hierover een
vraag te stellen. Wat ik deed. Bestuur en leden hadden
er niets mee. Onzin was het en dus gingen we door
met wat we altijd al deden, teermastiek slopen op de
traditionele manier.
In de jaren erna werden de protocollen voor het slopen
van mastiek mij duidelijker. Slopen kon wel, maar we
dienden beschermende kleding en maskers te dragen.
En er moest een dossier komen per sloopwerk met
vermelding van locatie, hoeveelheden, namen van
de slopers, hoelang deze bezig waren geweest,
welke voorzorgsmaatregelen waren genomen et cetera.
Plus: al deze informatie moest twintig jaar lang gearchiveerd worden.
Nadat deze informatie bij mij was geland en was besproken met mijn collega, hebben wij besloten: “wij slopen
geen mastiek meer!”, dat wil zeggen: onze werknemers
niet. Voor mastiek slopen huurden wij voortaan een
sloopbedrijf in. Ons probleem werd zo hun probleem!
Wel hielden we in de gaten dat er niet meer dan een
dagproductie werd gesloopt. Wat open ging, moest wel
dicht kunnen. Als er maar even ruimte was om te beginnen, gingen wij direct achter de slopers aan.
U begrijpt dat ik na het lezen van de Brancheafspraak
BIKUDAK ‘Blootstelling aan PAK’s tijdens het verwijderen
van dakbedekking met oude teerlagen’ in de ARBO-
catalogus Platte Daken even moest slikken. Daar stonden
inmiddels toch heel wat zwaardere maatregelen vermeld.

Natuurlijk weet ik dat
oude mastiekdaken
slopen niet het beste
werk is dat je kon doen.
Wat het protocol nu
beschrijft, staat teermastiek
slopen zowat gelijk aan asbestslopen. Het schreeuwt aan
alle kanten: Alleen door specialisten uit laten voeren!
Als ik u mag adviseren: lees dit onderdeel van de
ARBO-catalogus plus de Aanvullende branche
afspraken goed. Vat ze niet te lichtzinnig op en implementeer deze direct.

“Voor mastiek slopen
huurden wij voortaan
een sloopbedrijf in.
Ons probleem werd zo
hun probleem!”
Er zijn verder grote voordelen voor u als dakdekkers
nu dit alles zo luid en duidelijk is omschreven. Komt u
mastiek tegen op een werk, dan zijn er twee mogelijkheden om hiermee om te gaan. Weglopen of slopen
op de voorgeschreven manier. Stuur bij de offerte een
kopie van de branche-afspraken mee, dan is valse
concurrentie uitgesloten.
Jaren na dato moet ik toegeven dat arbovoorlichter
Martin van der Velde zijn tijd ver vooruit was. Het spijt
mij oprecht dat wij toen niet naar hem hebben willen
luisteren. ■

Theo Wiekeraad

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

Roofs

65

PRODUCT

Shuttle liftsysteem

Shuttle Lift: zonnepanelen
eenvoudig en veilig omhoog

Nooit meer overmatig tilwerk






SPECIAL VEILIG EN GEZOND WERKEN

Licht in gewicht
Snel en gemakkelijk te monteren
Te bedienen met slechts een accuboormachine
Veilig hijsen van gereedschappen en zonnepanelen
Flexibiliteit door het gebruik van 1 en 2 meter profielen

Shuttle met Carrier set

Shuttle met Solar panel

Veiligheid bij het plaatsen van zonnepanelen blijft actueel. Half juni geeft
minister Van Gennip (Sociale zaken en Werkgelegenheid) aan dat er
iets meer tijd nodig is voor het beantwoorden van de Kamervragen over
het toezicht op werken op hoogte, die SGP lid Chris Stoffer een maand
eerder inzond. Stoffer maakt zich onder meer zorgen over de veiligheid
bij het installeren van zonnepanelen en of het toezicht afdoende is.

Zien hoe de Shuttle werkt?
Scan de QR-code en bekijk de video!

www.altrex.com/shuttle

Roofs

Maar veilig werken, ook bij het plaatsen van zonnepanelen
kan ook eenvoudig zijn. “Met de Shuttle lift is het plaatsen
van zonnepanelen stukken veiliger”, zegt hoofd marketing
communicatie Harm van Driel van Altrex. De Shuttle is een
modulair liftsysteem en steigerlift die met een lier een last
tot 30 kg naar boven hijst. De Shuttle is toepasbaar op een

Het hele systeem is volgens Altrex in slechts drie minuten
op te bouwen. De lift is ook uitvoeren met een kratdrager
(‘Carrier Set’) waarmee materialen naar je werkplek op de
steiger zijn te tillen. Van Driel: “De losse onderdelen leg je
gemakkelijk in de aanhanger of bus. Op de bouwplaats
bouw je de Shuttle gelijktijdig met de rolsteiger op.

(rol)steiger en bestaat uit geleideprofielen, een lier en
diverse consoles. De geleidingsprofielen zijn eenvoudig
aan de sporten te klemmen en de lier wordt met een accu
boor bediend. Bovenin de rolsteiger zit een aangepaste
opbouwframe met sleuf. De lastdrager draait 90 graden,
zodat de omvangrijke panelen eenvoudig én veilig op het
platform zijn te tillen.

Vervolgens plaats je het basisprofiel van het liftsysteem
met klemmen aan een frame. Dit zorgt er uiteindelijk
voor dat zonnepanelen en andere materialen tot een
gewicht van 30 kg machinaal omhoog of omlaag te
transporteren zijn.” ■

is hét vakblad voor de
dakenbranche in Nederland

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

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

INTERNATIONALE DAKEN

Kopenhagen
Vorm, functie en plezier
komen samen in parkeerhuis

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

De rode draad slingert zich voort.

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

Parkeergarages zijn doorgaans functionele gebouwen die plek bieden aan het
overschot van auto’s in de stad. Dat stralen ze meestal ook uit: grote blokken
metaal en beton die zo veel mogelijk auto’s kunnen bevatten. Dat gold ook
voor het parkeerhuis met de naam Konditaget Lüders in Århusgadekvarteret,
een havenwijk in het noorden van Kopenhagen. Daar wilde de gemeente iets
aan doen, dus schreven ze een prijsvraag uit met als uitgangspunt een con
ventionele parkeergaragestructuur. Op de vraag ‘Hoe creëren we een functio
nele parkeerstructuur die ook aantrekkelijk is als openbare ruimte?’ kwam het
lokale bureau JAJA Architects volgens de gemeente met het beste antwoord.
Geen saai volume meer.
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Uiteraard staat de redactie ook open voor
uw persberichten, de laatste carrièreswitches,
nieuwe producten en productiemethoden,
agendapunten, opleidingen en andere
nieuwswaardige onderwerpen.

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl
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De middelen zijn er,
nu ze nog toepassen
Vlakke daken worden steeds intensiever gebruikt. Met name de laatste
tien jaar zijn er veel toepassingen bijgekomen. Mooi voorbeeld wat
er allemaal al op daken mogelijk is, was te zien op de Rooftopwalk in
Rotterdam (zie elders in deze editie). Door deze ontwikkeling is er dus
ook veel meer verkeer en onderhoud op die daken, die daar dan ook
veilig voor zijn. Het belang van valbeveiligingen wordt steeds groter.

Tekst: Stevan Slootweg, directeur-eigenaar van DCE Holland
en Arjan van Voorden.
Er zijn verschillende normen voor openbare gebouwen en
gebouwen die alleen door professionals worden betreden.
(Dit artikel is ook gefocust op de toepassingsmogelijkheden
voor de professionals.)

HET DAK OP
Wat opvalt is dat het vaak al lastig is om veilig en comfortabel op het dak te komen. Of een kooiladder ontbreekt of
is te krap of er is alleen een ladder zonder ladderborging.
Zaken die eigenlijk
standaard moeten
zijn bij nieuwe gebouwen. Bij bestaande
gebouwen is dit voor
de dakdekker een
gespreksonderwerp
om aan te kaarten
bij de gebouweigenaar. Er is voldoende
aanbod van prijstechnisch interessante
modulaire kooiladders
van aluminium.
Deze zijn snel te monteren en de transportkosten zijn beperkt.
De ladderborgingen
zijn er ook in vele
standaarduitvoerinKooiladder van aluminium.
gen. Ook deze zijn
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betaalbaar en eigenlijk een must op elk gebouw.
Vooral bij oudere gebouwen is het dak nogal eens van
binnenuit te betreden (via lift, trappenhuis en dakluik).
Deze luiken zijn doorgaans vaak te klein om gereedschappen mee te nemen. Je staat dan vaak op een steekladder
en moet met kunst en vliegwerk een koffer of andere gereedschappen door een luikje van 60 x 60 cm zien te krijgen.
Niet handig en vol risico en ongemak en dan is men zelf
nog niet eens op het dak.

VALBEVEILIGINGSSYSTEMEN
Op het dak zijn er drie systemen te onderscheiden voor
valbeveiliging. Losse ankerpunten, ankerpunten met een

kabelsysteem en reling-systemen in verschillende uitvoeringen. De losse ankerpunten worden nog steeds relatief veel
toegepast omwille van budget. Wij zien in de praktijk dat
onze klanten vaak vragen om offertes voor losse ankerpunten en als alternatief gecombineerd met een kabelsysteem,
zodat ze beide kunnen bespreken met de opdrachtgever.
Het kabelsysteem is uiteraard duurder, maar voor de gebruiker ook veel efficiënter en veiliger. Helaas gaat het geld
eerder naar optische zaken als een mooie gevel en een
fraaie entree dan naar veiligheid.

ze onzichtbaar zijn. Deze systemen dienen te worden getest
volgens de DIN EN 13374/A:2013. Een mooi voorbeeld is
een geballast systeem met een korte dakligger (0,5 meter),
zodat meer ruimte overblijft voor bijvoorbeeld het plaatsen
van zonnepanelen. Hiermee zijn dit jaar 38 McDonalds
uitgevoerd. Voordelen van de geballaste reling-systemen is
dat ze niet door de dakhuid worden gemonteerd en altijd
veiligheid bieden zonder aanlijning. Daarnaast kunnen ze
bij renovatie van het dak snel en efficiënt worden verplaatst
en later weer worden opgebouwd.

DUITSLAND

VOLDOENDE INSTRUMENTEN

De ankerpunten zijn tegenwoordig vrijwel altijd uitgevoerd
in roestvrij staal, inclusief de behorende bevestigingsmate
rialen. Dat biedt zekerheid voor een lange levensduur en
dus ook hogere veiligheid. In Nederland wordt nog steeds
de norm EN-795 gevolgd, omdat Europa al jarenlang ver
gadert over een nieuwe richtlijn. Er is geen zicht wanneer
die nieuwe norm er zal zijn, als die er überhaupt komt.
In Duitsland, waar men van mening is dat de EN-795 niet
meer voldeed, is een eigen weg gekozen. Daar is het nu
een bouwproduct geworden. De producten worden veel
zwaarder gekeurd en ankerpunten moeten direct op de
ondergrond (staal, beton, hout, etc.) worden gemonteerd
en niet zoals we in Nederland nog veel zien bovenop het
dakpakket. Zolang er geen nieuwe norm is, is die werkwijze
nog toegestaan en zal die omwille van montagetijd ook
worden toegepast.

Er zijn nog meer opties om personen te beschermen bij
werkzaamheden op het dak, zoals doorvalbeveiligingen
voor lichtkoepels, overstaptrappen, trappen naar een hoger
dak en vlucht- en reddingspaden. Kortom, er zijn voldoende
instrumenten op de markt om veilig en comfortabel op de

RELINGSYSTEMEN
Een relatief nieuw product om valbeveiliging te bewerkstelligen is het aluminium relingsysteem. Inmiddels wordt door
heel Europa steeds vaker gekozen voor dergelijke systemen;
in Duitsland zien we dat 1 op de 4 daken al met reling
systemen beveiligd worden. Hierin bestaan twee opties:
systemen met ballastblokken of systemen waar de steunen

“Helaas gaat het geld eerder
naar optische zaken als een
mooie gevel en een fraaie
entree dan naar veiligheid”
worden gemonteerd op de onderconstructie of op de
opstand. Binnen die opties is weer veel variatie mogelijk.
Zoals de foto hieronder laat zien. Ook kunnen we de systemen onder een hoek produceren, zodat ze minder zichtbaar zijn vanaf de begane grond, of inklapbaar waardoor

Voorbeelden van ankerpunten.

Relingsysteem met korte ligger.

Dakdoorvalbeveiliging lichtkoepel.

platte daken te werken. We zullen echter opdrachtgevers
er op moeten blijven wijzen dat door een intensiever
gebruik van het dak, het borgen van de veiligheid steeds
belangrijker wordt. De producten zijn er, doorontwikkeld en
seriematig geproduceerd en ondanks de hoge grondstofprijzen nog steeds betaalbaar. De jaarlijkse inspectie is elke
keer een goed contactmoment met de opdrachtgever en
is mooi te combineren met andere jaarlijks uit te voeren
activiteiten. De dakdekker mag dit zelf uitvoeren aan de
hand van een standaard protocol, wat in ons geval beschikbaar is via een handige app. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl
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De koppelbare LICHTGEWICHT bruggen
(maximale overspanning van 12½ meter
op 2! staanders) zijn er in de maten:
2, 2½, 3, 4, 5 en 6 mtr.

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

Verkoop

Minervum 7310
Het Artilan werkbrugsysteem Triangelbrug® (sinds 1992) is het perfecte steigersysteem

4817 ZD Breda

voor al uw werk aan de 1ste verdieping, aan de goot en op dak. Perfect voor de schilder,

tel: +31-(0)76-5221160

Verhuur

de timmerman, de glaszetter, de loodgieter en de dak-/rietdekker.
Kijk op www.artilan.nl
Met dit systeem brengt u uw werkvloer op de plek waar u deze nodig heeft zonder de
gevel vol te zetten met steigerwerk. De staanders zijn er in vloerhoogtes type 3/5 en 4/7.

Lease

Leverbaar met en zonder handlier.

Onderhoud
Opleidingen

De specialist voor veilige daktoegang en collectieve dakrandbeveiliging.

Een unieke businesspartner

Da´s All-up

All-up is niet alleen leverancier. Onze jarenlange expertise,
onze nauwe banden met Paus en Klaas én onze overtuiging
dat het samen ondernemen tot een wederkerig succes
leidt, maken All-up tot een unieke businesspartner. Met tal
van extra’s.

Zoals u merkt heeft All-up alles om ook ú hogerop te
helpen. Veilig, hoog én snel geleverd. Niet alleen met
onze producten trouwens, maar ook met gedegen
opleidingen en een bijzondere, meer dan unieke service.
Da’s All-up!

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

SPECIAL VEILIG & GEZOND WERKEN

BEDRIJFSNIEUWS

Etanco breidt uit
Etanco heeft zijn assortiment valbeveiliging verbreed en een nieuw
contactpersoon voor de afdeling valbeveiliging aangetrokken.
Om de onderhoudsmensen en externe onderaannemers in alle
veiligheid te laten werken op de daken wordt in Europa steeds vaker

Dick Verbaendert

permanente collectieve dakrandbeveiliging aanbevolen.

Etanco beschikt op dit gebied over een volledig assortiment
voor een veilige toegang tot het dak – met kooiladders en
gevelladders – en een veilige circulatie op het dak– met
brugtrappen, looppaden, koepel- en lichtstraatbeveiliging.
Ook levert het bedrijf permanente collectieve valbeveiliging
in de vorm van hekwerken en dakrandbeveiliging.
Deze kunnen zelfdragend, verankerd, recht, schuin, gebogen,
neerklapbaar, en zelfs in bedrijfskleuren geleverd worden.
Alles conform de gangbare Europese normen. Voor permanente individuele valbeveiliging beschikt Etanco over een
gamma dakankerpunten, muurankerpunten en lijnsystemen.

Om de markt met deze veiligheidssystemen te bedienen
is naast Maxime Hiel ook Dick Verbaendert aangetrokken.
www.etanco.be ■

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl
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steilDAK is het
gespecialiseerde vakblad
voor de hellende
dakenbranche

100%
CIRCULAR

100%
CIRCULAR

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.
100%
CIRCULAR
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HET VAKBLAD VOOR
HELLENDE DAKEN
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Jouw
volmaakte
kooiladder
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HET VAKBLAD VOOR
HELLENDE DAKEN

100%
CIRCULAR

HET HOOGSTE GEMAK

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

078-612 2141
sales@oudemaas.nl
Service is onze motivatie!

NIEUWSLIJN SPECIAL VEILIG & GEZOND WERKEN

WERKEN TIJDENS ONWEER

LADDERS MET GEÏNTEGREERDE VEILIGHEID

Tijdens werkzaamheden is het belangrijk alert te zijn op
onweer. Wanneer staak je je werkzaamheden en wanneer
kun je weer verder tijdens onweer? Een relevante vraag,
met jaarlijks in Nederland honderdduizenden blikseminslagen en gemiddeld vijf mensen die direct worden getroffen.
In veel bedrijfstakken waar regelmatig buiten gewerkt wordt,
is het gebruikelijk om op de zintuigen van mensen te vertrouwen als het onweert. Zodra er minder dan tien seconden
tussen de bliksemflits en het geluid van de donder zit,
is het zaak te gaan schuilen. Het onweer is dan dichter dan
drie kilometer genaderd. Wanneer er vijftien minuten geen
bliksemflitsen gezien zijn, kan het werk weer hervat worden.

Veiligheid op de werkvloer wordt steeds belangrijker.
Daarom heeft Smart Level Ladder twee geïntegreerde
veiligheidssysteem ontwikkelend, waarmee het werken
met ladders veel veiliger en gemakkelijker wordt. Met het
Smart Level-systeem staat een ladder binnen één seconde
veilig en recht en met Top Safe staat deze vast aan een muur.
De systemen zijn onafhankelijk van elkaar te verkrijgen.
Smart Level ladders voldoen aan de hoogste internationale
kwaliteitsnormen EN 131 en NEN2484. Het geïntegreerd levelingsysteem is TÜV gecertificeerd. www.smartlevelladders.com.

Houd verder rekening dat plaats en het moment van een
blikseminslag nooit precies zijn te bepalen en dat tijd
nodig is om jezelf in veiligheid te brengen. Blijf uit de buurt
van hekken, bouwliften, steigers, lichtmasten en andere
voorwerpen van metaal. Binnen of in een auto/cabine zit
je veiliger dan buiten. En gehoorbeschermingsmiddelen
schermen af tegen laagfrequent geluid; ook gerommel
van de donder wordt tegengehouden.

KOOILADDERSPECIALIST
KRANEN MET FALL-PROTECTION-MODE MODULE
De nieuwe generatie Klaas kranen kunnen tegenwoordig worden uitgerust met de FPM module,
dit staat voor Fall-Protection-Mode. Trotse leverancier
is All-up uit Almelo, die vrijwel alle producten van de
bekende merken Klaas, Paus en Geda in haar portefeuille heeft. Ard Nijkamp, directeur van All-up:
“Deze optie biedt onze klanten weer een extra mogelijkheid om de kraan multifunctioneel in te zetten.
Met een extra schakelaar op de kraan kan deze in
de PFP-modus gezet worden, hiermee wordt de
kraan begrenst in snelheid, hoogte en reikwijdte.”
Onder strikte voorwaarden mag de man op het dak
zichzelf dan aanlijnen aan de hijshaak van de kraan
en deze als ankerpunt gebruiken. Een tweede persoon
moet altijd aanwezig zijn als bediener van de kraan.
Uiteraard is deze optie alleen toegestaan als er
geen andere vorm van beveiliging te plaatsen is;
denk hierbij aan RSS dakrandbeveiliging of een steiger.
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INSTAPPERS MET AN-GECERTIFICEERDE
ENKELBESCHERMING

CONSTANT FORCE POST ANKERPUNTEN
OP BUURTCENTRUM
In samenwerking met Felspartners bv heeft Eurosafe
Solutions een veilig dak mogen ontworpen en de
Constant Force Post (CFP) ankerpunten mogen plaatsen
op het dak van Buurtcentrum De Cartoon in Almere.
De CFP maakt gebruik van een unieke techniek die in
elke situatie toegepast kan worden. Door de diversiteit in
graden en verschillende ondergronden is het buurtcentrum hier een mooi voorbeeld van. Met absorptievermogen
in het ankerpunt biedt de CFP de laagste dakbelasting in
de markt, waardoor het uitermate geschikt is voor onder
meer Kalzip daken.

Met de introductie van de Buckbootz bANg guardz® BSH014 heeft
Buckler Boots een comfortabele en waterdichte instapper met
AN-gecertificeerde enkelbescherming op de markt gebracht.
Goede enkelbescherming is volgens Buckler Boots nog een ondergeschoven kindje op de markt. Goed schoeisel, inclusief de maximale normering anti-slipzool en de enkelbescherming, helpt tegen
verzwikken en verkleint de kans op blessures en uitval. De nieuwe
schoen is samen met de vetervariant BSH012 de eerste AN-gecertificeerde instapper op de markt. Het geheim van Buckbootz bANg
guardz® zit niet alleen in de enkelbescherming zelf, maar ook in de
positionering van het stretchgedeelte van de schoen. Dit stretchgedeelte zit traditioneel aan de zijkanten; door het elastiek naar
de voorzijde van de bovenkant van de instapper te verplaatsen,
kan de enkelbescherming optimaal in de schoen geplaatst worden.
Vervolgens is de zijkant van de schoen van leder gemaakt en hierin
is de enkelbescherming verwerkt. Daardoor zijn de enkels van de
drager optimaal beschermd. buckbootz.nl

Kooiladderspecialist BV is onlangs
door de NCI gecertificeerd voor
VCA*2017/6.0. De specialist op het
gebied van veilig werken op hoogte
produceert en levert kooiladders,
vluchtladders, hangladders, dakrandbeveiliging en andere vormen
van valbescherming. De laatste
toevoeging aan het brede assorti
ment is een nieuwe neerklapbarer
dakrandbeveiliging, die Kooiladder
specialist zelf heeft ontwikkeld en
reeds in de verkoop heeft genomen.
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KIJK OP HET DAK VAN MORGEN

De toekomst van het dak
volgens FOAMGLAS
In deze aflevering uit de verhalenreeks ‘Kijk op het Dak van Morgen’
van TotaalDakConcept/KijkopDaken vertelt Managing Director
Frank Vanhove van FOAMGLAS® Building Benelux hoe FOAMGLAS® het
dak van de toekomst ziet. In de serie ‘Kijk op het Dak van Morgen’ geven
de bedrijven, die aangesloten zijn bij TotaalDakConcept hun visie op
de toekomst van het platte dak. Doordat er steeds meer functies aan
het platte dak worden toegevoegd, wordt het belang van integrale
kwalitatieve dakconstructies steeds belangrijker. Welke ontwikkelingen
kunnen we verwachten? Welke rol speelt het klimaat? Hoe belangrijk
is circulariteit? Welke oplossingen worden bedacht om de problemen
van morgen het hoofd te bieden? Kortom, een blik in de toekomst van
het platte dak.

In 2017 nam Owens Corning het Amerikaanse bedrijf
Pittsburgh Corning over. Laatstgenoemde ontwikkelde het
isolatiemateriaal FOAMGLAS®-cellulair glas. FOAMGLAS®isolatie wordt toegepast in onder meer de bouwsector en
de industriële sector. Het cellulair glas wordt geproduceerd
in fabrieken in Tessenderlo (België), Klášterec (Tsjechië),
Yantai (China) en Sedalia (VS). Tot zover de feiten.
FOAMGLAS® is nadrukkelijk met de toekomst bezig.
Frank Vanhove: “Dat heeft FOAMGLAS® altijd al gedaan.
De gebouwen waarin FOAMGLAS®-isolatie wordt toegepast,
zijn gebouwen met een lange levensduur. Uiteindelijk isoleren we altijd voor de dag van morgen. Dat vergeet men
weleens. Er wordt te vaak gedacht dat we isoleren voor de
dag van vandaag, omdat er bepaalde rekenwaarden en
warmteweerstanden behaald moeten worden. Niets is minder waar. We kijken – en dat is altijd zo geweest – voorbij de
horizon. Dat is mede ingegeven doordat FOAMGLAS® vaak
wordt toegepast in gebouwen, waaraan grote waarde wordt
gehecht. Cultureel of door de exploitatie. Het zijn veelal
gebouwen met risico’s. Van brand bijvoorbeeld. Daar is onze
isolatie ook op toegesneden. Als je risico wil beperken, dan
kijk je automatisch naar de toekomst. Dat zit in onze genen.”
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Volgens Vanhove beperkt het reduceren van risico zich
niet alleen tot brand. “Ook waterdichtheid is van belang.
Deze eigenschappen – isolatie, brandwerendheid en
waterdichtheid – zijn kenmerkend voor ons product.
De combinatie van deze kenmerken past bij het duurzaamheidsstreven van nu.”

FUNCTIES PLATTE DAK
De functie van het dak beperkt zich niet alleen tot waterdichting. Het dak is leefoppervlakte geworden. We parkeren,
we spelen en wandelen erop. Het dak heeft een sociale
functie gekregen. Ook draagt het platte dak bij aan de
biodiversiteit. Alles moet groen. En aan de regulering van
overtollig hemelwater. Zeker in binnenstedelijke gebieden.
Het dak is op dit moment aan een revolutie onderhevig.
“Voor ons verandert er niet zoveel”, zegt Frank Vanhove
hierover. “We hebben ons altijd al gericht op de dag van
morgen. De lange levensduur van FOAMGLAS®-isolatie
maakt het materiaal flexibel en toekomstbestendig.
Het maakt niet uit of we met dakterrassen te maken hebben,
PV-panelendaken of anderszins.”
Schaarsheid aan ruimte in de bebouwde omgeving zorgt
ervoor dat het parkeren meer en meer op het dak zal
plaatsvinden. Dat heeft volgens Vanhove wél invloed op de
samenstelling van de isolatie: “Dan voeren we de densiteit
van de isolatie op. Er komen ook steeds meer groendaken.
Wat men wel eens vergeet, is dat groendaken voor een permanente last zorgen. Sommige isolatiematerialen vervormen
daardoor na verloop van tijd. Ze verliezen hun functionele
eigenschappen. Daar zie je ook de rol van TotaalDakConcept.
Als adviesorgaan. Het is van groot belang dat je als ontwerper heel goed nadenkt over dat dak. Over de constructie,
de afwerking en ook de isolatie, die veelal gekoppeld is
aan de functie van het dak. Er wordt vaak klakkeloos overgenomen wat standaard is voorgeschreven.”

CIRCULARITEIT
Met de toegenomen functies van het dak is dat niet meer
vanzelfsprekend. Kostenafwegingen spelen ook een rol.
Natuurlijk moet je met dat laatste rekening houden.
Frank Vanhove: “Je koopt er echter niets voor als je een
prachtig dak hebt gemaakt en de isolatie moet al na een
aantal jaren vervangen worden. Goedkoop wordt duurkoop.
Bovendien strookt de goedkoopste oplossing in de regel
niet met de meest duurzame. En als je denkt aan het dak
van de toekomst, dan moet je het ook hebben over circulariteit. Circulariteit heeft altijd met de toekomst te maken.

FOAMGLAS® heeft twee visies over circulariteit. Dat is de visie
gebaseerd op het bestaande, volledig verkleefd systeem
met de hoogste veiligheidseisen en verwachtingen.
Daarnaast hebben we een visie gebaseerd op een losliggend, volledig her te gebruiken systeem. In dat laatste geval
wijzig je wel een aantal kwaliteiten ten opzichte van een
volledig verkleefd systeem. De circulariteit van een losliggend
systeem is overigens betwistbaar. Zeker wat duurzaamheid
betreft. Is duurzaam een dak dat tientallen jaren meegaat?
Of is duurzaam een dak dat je na een kortere periode
verwijdert en de materialen elders opnieuw gebruikt?
We hebben daken gerenoveerd van meer dan veertig jaar
oud, waar de FOAMGLAS®-isolatie niets aan kwaliteit had
ingeboet. Dat waren destijds de daken van de toekomst.
De lambda-waarden waren nog perfect. Dus wat is circulair,
wat is duurzaamheid? Is dat een dak dat voor 90% kan
blijven liggen en
waarvan alleen de
dakbanen moeten
worden vervangen?
Of is dat een dak
dat volledig gesloopt
moet worden en
waarvan de materialen deels her te
gebruiken zijn? Als we
kijken naar morgen,
dan moeten we ook
geen wegwerpgebouwen maken, die
na tien of twintig jaar
moeten verdwijnen.
We moeten meer kijken naar duurzame bouw en lange
levensduur. Je hebt immers geen nieuwe grondstoffen nodig
om een nieuw gebouw neer te zetten. De bouwkosten van
een kwalitatief hoogwaardig gebouw met een lange levensduur zullen hoger liggen. Over de tijd uitgesmeerd zal de
investering uiteindelijk lager zijn. Dat geldt dus ook voor het
platte dak. We moeten durven kijken naar de lange termijn.
Daarom hanteren we ook twee visies wat circulariteit betreft.
De doelstelling van een gebouw bepaalt in grote mate
welke visie we in de praktijk brengen. Niet elk gebouw is
geschikt voor een losliggend geballast systeem, andere
gebouwen gedijen beter met een losliggend systeem.
Dat is ook een van de redenen waarom we zijn aangesloten bij samenwerkingsverbanden, zoals TotaalDakConcept.
Als isolatiefabrikant ben je een onderdeel van de totale
dakopbouw. Door deze samenwerking zijn we beter in
staat om hoogwaardige integrale dakconstructies aan
te bieden.”■

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl
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SealEco BV viert 25-jarig bestaan
en opening nieuw pand
Woensdag 25 mei stond het nieuwe pand er spic en span bij, de bussen waren
gewassen en een blauwe loper werd uitgerold voor de genodigden. Er waren genoeg
redenen voor een feestje, want SealEco was in 25 jaar volledig uit zijn jasje gegroeid
en had in de loop der jaren ook bijna op alle huisnummers aan de Handelsweg
gebivakkeerd. Alle reden om nieuw te gaan bouwen. Het resultaat is een parel aan
de skyline van Lemelerveld, voorzien van alle duurzame snufjes en (op termijn)
volledig energieneutraal.

Brandveilig werken

Milieubewuste keus

Duurzame daksystemen

“We make waterproofing easy”
Ons bedrijfsconcept
Wij zijn dé specialist in het produceren van op maat
gemaakte, duurzame EPDM dakmembranen.
Naast de keuze van de juiste producten in combinatie
met de juiste applicatie ontzorgen wij onze klanten en
opdrachtgevers.

Onze kwaliteit
Kwaliteit is ons sleutelwoord. Wij produceren en leveren
alleen A-kwaliteit producten en systemen. Daarnaast
zijn wij in bezit van het KIWA procescertificaat “verwerken van kunststof folie”. Onze processen en geleverde
prestaties worden zowel intern als extern gecontroleerd.

Onze kernwaarden
• Ethiek: Wij streven naar eerlijkheid en volgen hoge
normen en waarden in ons dagelijks werk.
• Relatie: Wij proberen ons steeds in de positie van
onze klant te verplaatsen.
• Betrouwbaarheid: Wij leveren kwaliteit in alles wat
wij doen.

Uw totaal leverancier
Door ons uniek aanbod aan de markt is er altijd een juist
product en/of systeem voor elke toepassing. Wij zijn uw
totaal leverancier op het gebied van EPDM rubberfolies.
Wij geven advies op maat, ondersteunen, leiden op en
begeleiden onze klanten van A tot Z.

SealEco BV
Handelsweg 45
8152 BN Lemelerveld
Tel.: +31 (0)572 371 027
E-mail: info.nl@sealeco.com

www.sealeco.com

De genodigden werden via een
duidelijke routing geleid naar de
grote hal, waar de officiële openingshandeling plaatsvond.
De organisatie was in handen van
K&K en Team Sukerbiet, dat met
sportieve uitdagingen geld
inzamelt voor goede doelen.
Het officiële gedeelte bestond uit
drie blokken: eerst een gesprek
tussen de directeur Edwin van Dijk
en Rudy Knobben over de activi
teiten van Team Sukerbiet, dat
eindigde met de overhandiging
van een mooie cheque.

Vervolgens mocht de heer Heutink van bouwer Heutbouw
– sinds kort koninklijk – nog even terugkijken op de prettige
manier waarop de bouw van het pand was verlopen.
Als laatste kwam de grote baas van Nordic Waterproofing,
Martin Ellis uit Zweden aan het woord. In het verleden had
Edwin hem gevraagd wat de beste vestigingsplaats was
voor het nieuwe pand, waarop Martin zei dat Edwin,
als hij weer thuis was, eens goed om zich heen moest
kijken. Toen Edwin vervolgens alle fietsen bij het pand zag
staan, wist hij het zeker: ik blijf in Lemelerveld.
Door samen op een grote rode knop te drukken, was het
pand officieel geopend en werden daar vervolgens de
nodige borrels op gedronken. ■
Rudy Knobben (l) en Edwin van Dijk met een mooie cheque voor
Team Sukerbiet.

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl
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DAKBAZEN
GEZOCHT.NL
DAKNED ZOEKT KUNDIGE COLLEGA’S
BEN JIJ EEN ECHTE BAAS? DAN KUN JE METEEN STARTEN!

VITALITEITSMANAGEMENT

‘V&G-(deel)plan’ 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 vitaliteitsmanagementprogramma

ROTTERDAM
BALIE/MAGAZIJN
MEDEWERKER

DEN BOSCH
COMMERCIËLE
BINNENDIENST

JIJ BENT
ONZE BAAS

JIJ BENT
ONZE BAAS

Het is aan jou om onze klanten
kundig te woord te staan.

Jij bent de spil, ons centrale
aanspreekpunt in Den Bosch

De inrichting van onze loods
is jouw domein. Daar ben
jij heer en meester.

Onze buitendienst kan blind
op jou vertrouwen om de
wens van onze klant
perfect in te vullen.

Jij beheert
onze voorraad
en bent ‘baas’
over onze inen uitgaande
goederen.

Je bent een
‘ﬁxer’ en regelt
de zaken
gewoon goed.

Dakned • Rotterdam
Kiotoweg 407
3047 BG Rotterdam
010 2687014
info@dakned.nl

Dakned • Den Bosch
Ketelaarskampweg 8
5222 AL ’s-Hertogenbosch
073 6271250
www.dakned.nl

‘Vitaal met je VAK bezig zijn’.
Peter van Houtum (directeur Gebr. Janssen bv, Beugen)
Vitaliteit draait niet alleen om het bestrijden en voorkomen
van ziekte en uitval, maar ook om het bevorderen van welzijn, employability (optimale inzetbaarheid van mensen,
waardoor zij in staat zijn werk te krijgen en te behouden)
en gezondheid. Vitaliteitsmanagement gaat om het versterken van mensen en de organisatie. Dit levert diverse
voordelen op, onder meer: hogere medewerkerstevredenheid, minder uitval en minder verzuim, hogere productiviteit, efficiënter werken en hogere klanttevredenheid.
Dakdekkers- en installatiebedrijf Gebr. Janssen uit het
Brabantse Beugen is met deze materie aan de slag
gegaan. De vele stapjes die op dit gebied worden gezet,
maken samen een flinke stap. Eén van deze stapjes is
het V&G-(deel)plan.
Een V&G-plan; je hebt er misschien nog nooit van gehoord
of wellicht heb je er veel mee te doen. Maar is dit wederom
een papieren tijger of een verplichte invuloefening, waar
men veel tijd mee bezig is en waarin twee gaatjes geprikt
worden om het dossier te vullen? Nee, het is alles behalve
dat, het is een plan om Veilig en Gezond samen te werken.
Dit plan wordt V&G-plan genoemd.
Een bouwplaats heeft goede afspraken nodig, welke
samengevat worden in een plan. Op willekeurig welke
bouwplaats namelijk zijn veel bedrijven met veel bouwvakkers werkzaam. Op grote bouwprojecten al zeker.
Om al deze mensen veilig te kunnen laten samenwerken,
is een goede afstemming nodig om veilig en gezond
te werken. Er zijn wettelijke eisen ten aanzien van een
V&G-plan voor bouwprojecten, waar meerdere partijen
samenwerken en voor risicovolle bouwprojecten.
Een V&G-plan is een document of het geheel van
documenten dat de risico-analyse en de vast te stellen
preventiemaatregelen bevat om veiligheidsrisico’s te

voorkomen, waaraan de werknemers blootgesteld kunnen
worden. Het is belangrijk dat een V&G-plan duidelijk is
over een aantal belangrijke onderwerpen. Alleen door
een duidelijk plan heeft men goed inzichtelijk welke werkgever verantwoordelijk is voor bepaalde onderwerpen.
In de praktijk is het vaak zo dat het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het geven van aanwijzingen aan personeel,
tevens toezicht houdt op de werkplek, middelen beschikbaar stelt en verantwoordelijk is voor de naleving van de
verplichtingen die voortvloeien uit de Arbeidsomstandighedenwet/Arbowet. Dit bedrijf zal het V&G-plan samenstellen; elke andere partij werkzaam op dit bouwproject
zal haar eigen V&G-deelplan daartoe moeten aanleveren.
Vaak komt het voor dat Gebr. Janssen werkt als onderaannemer. Zij zal dan een V&G-deelplan aan de aannemer
aanreiken, zodat de aannemer een compleet V&G-plan kan
opstellen. Door een goede aandacht voor het V&G-plan
zullen ongelukken voorkomen en levens gespaard worden.
Het V&G-deel)plan is één van de vele stapjes. En bedenk:
vele kleine stapjes zijn één grote stap op weg naar een
mooie duurzame vitale toekomst. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

Roofs

83

Vrijdag 24 maart 2023
Evenementencentrum

in Nijkerk

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

De feestavond wordt
u aangeboden door:
BROUWERS
ZINK & DAK

Dak van het Jaar 2022

Hét ﬁliaal voor al uw dakmateriaal

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

DÉ DAKBEGROENER

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

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

Vierkant de beste.

Het meest roestwerende 15+ cycli
drukverdeelplaatje produceren we zelf.
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.

NUMMER 1 IN ALUMINIUM DAKRANDEN

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.

Onze drukverdeelplaatjes stansen wij in een
herkenbare en praktische vierkante vorm.

Álles voor het dak.
Aabo Trading Almere B.V.

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

Aabo Trading Breda B.V.

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

Aabo Trading Drachten B.V.

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

Aabo Trading Maastricht B.V.

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

www.aabo.nl
Aabo Trading Utrecht B.V.

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

Roval Aluminium is marktleider in aluminium dakranden. Dat schept
verplichtingen. Als marktleider moeten je producten niet alleen van
superieure kwaliteit zijn, maar ook je serviceapparaat. En je moet
meer te bieden hebben dan een ander. Zo hebben we de keuze uit
duizenden varianten aluminium dakranden. Deze verschillen in model,
afwerking en kleur. Ervaar zelf wat het is om zaken te doen met een
marktleider, zoals Roval Aluminium: alleskunner op het gebied van
aluminium dakranden. Voor woningbouw en utiliteitsbouw, voor
nieuwbouw en renovatie. Je profiteert niet alleen van een enorm
uitgebreid assortiment. Ook van ons totaalleverancierschap: zo zorgen
we tevens voor bevestigingsgaten, bevestigingsmiddelen, hoekstukken
en verbindingsplaatjes. Neem de proef op de som en neem contact
met ons op. Oók voor maatwerkoplossingen!

Aabo Trading Leeuwarden B.V.

T:088-9965630, leeu@aabo.nl
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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,
groendakproducten, dakrand- en
doorvalbeveiliging en privacyschermen.
Daarnaast biedt Roval Aluminium
maatwerk in zetwerk. Mooi, functioneel
en duurzaam.

BMI OP ROTTERDAMSE DAKENDAGEN

Rooftop Walk laat zien
wat BMI bedoelt met
‘Building new horizons’

Rotterdamse Dakendagen organiseerde van 2 t/m 5 juni, na twee

Stijn Heesakkers, Sales Manager
Specifications bij BMI, vertelt waarom
BMI het belangrijk vindt om betrokken
te zijn bij de Rotterdamse Dakendagen.
“De Rotterdamse Dakendagen zijn
voor ons een bekend fenomeen.
Een aantal maanden geleden is onze
collega Lindsay Verveer in gesprek
gekomen met Léon van Geest,
directeur van Stichting Rotterdamse
Dakendagen. BMI heeft de volgende
missie: Building new horizons.
Een beter voorbeeld van nieuwe
vergezichten dan de weergave die de
Rooftop Walk biedt is er niet. Daarom
wilden we heel graag een bijdrage
leveren aan dit mooie evenement. Wie de uitzichten vanaf
de Rooftop Walk heeft gezien begrijpt meteen wat BMI met
‘Building new horizons’ bedoelt! De potentie aan ruimte
op platte daken om te benutten in Rotterdam en eigenlijk
in heel Nederland is enorm. Wij voelen ons als fabrikant
betrokken bij de opgave om ons gezamenlijke daklandschap op een nieuwe en bewustere manier uit te nutten.
Dit kan op verschillende manieren. Zo zijn er, met blauwe,
rode, groene, gele en zelfs paarse daken. Neem de groene
daken, hoe gaaf is het om de stad en haar daken een stuk
vriendelijker en leefbaarder te maken?

daarvoor nodig is. Om daken optimaal te kunnen benutten
zal onder elk groene, gele, rode of blauwe dak altijd een
geschikte dakbedekking moeten zitten. BMI biedt hoogwaardige, duurzame oplossingen van het merk BMI Icopal
voor het maken van multifunctionele platte daken die de
omgeving duurzamer en leefbaarder maken en ook de
waarde van gebouwen verhogen. BMI heeft ook een schat
aan kennis en ervaring met het recyclen en hergebruiken
van bitumen dakbedekking voor platte daken en werkt toe
naar circulaire daken, een belangrijke ontwikkeling voor
een duurzame toekomst.

hybride edities in 2020 en 2021, weer als vanouds het Rotterdamse

ONBEPERKTE MOGELIJKHEDEN

MEER DAN WATERDICHT

Rotterdamse Dakendagen wil laten zien hoe het benutten
van daken kan bijdragen aan een gezonde, levendige,
inclusieve, aantrekkelijke en toekomstbestendige stad.
‘Ontdek nieuwe ruimte’ luidde één van de hoofdthema’s.
Daaraan gaf het specificatie team van BMI op 21 en 23 juni
gehoor door relaties mee het dak op te nemen voor de
Rooftop Walk. BMI gelooft erin dat de mogelijkheden om
ruimte op daken te gebruiken vrijwel onbeperkt zijn.
Aan de hand van de creatieve en inspirerende voorbeelden
op de wandelroute, van air office tot dakschildering of van
restaurant tot moestuin. BMI kon laten zien en vertellen hoe
de zee aan ruimte op daken kan worden gebruikt en wat

Stijn Heesakkers tot besluit: “Het benutten van een dak is
zoveel meer dan het waterdicht maken van het gebouw
en het is geweldig om te zien hoe de organisatie van de
Rotterdamse Dakendagen dit heeft weergegeven middels
de spectaculaire route van de Rooftop Walk. Een enorme
potentie aan ruimte op daken ligt voor ons. Groot Rotterdam
heeft maar liefst 18,5 miljoen m² dak. Daarvan wordt slechts
3% functioneel gebruikt! Laten we deze nieuwe ruimtes
zoeken en benutten met elkaar. Oftewel, let’s build new
horizons together!” ■

Een maand lang was Rotterdam the place to be als het om daken gaat.

Dakendagen festival. Naast het festival was er van 26 mei t/m 26 juni
de Rotterdam Rooftop Walk, een route op dakniveau, inclusief een
loopbrug tussen WTC Rotterdam en de Bijenkorf. BMI Nederland,
producent van producten voor alle denkbare daken, plat en hellend,
is partner van de Rooftop Walk en was erbij. Vanuit een gemeen
schappelijk doel: het gebruik van daken stimuleren.
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Dakspecialisten op internet

TOTAALPAKKET VOOR DE DAKDEKKER

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

www.bitasco.nl

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

www.sealeco.nl

www.oudemaas.nl

Experts in
dak- en gevelgroen
www.idverde.nl

www.begroeningstechniek.nl

Valbeveiliging & PBM

AABOSAFE
DÉ DAKBEGROENER

Zorgeloos werken op hoogte.

MAPEPLAN® T TPO/FPO kunststof dakbedekkingssystemen met standaard
SMART WHITE zonreﬂectie en emissietechniek voor COOL ROOF daksystemen

www.optigrün.nl

DakConsult
www.eurofast.nl

www.ibsconsultants.nl/dakconsult

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

www.continu-isolatie.nl

www.eyecatchersafety.com

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

UW WEBSITE
OOK HIER?

AABOZINK

Bel:072 5400335

www.mawipex.nl

www.leister.shop

zinktools.nl

www.leister.shop

AABOFIX
De basis in bevestiging.
Vakgroothandel in dakmaterialen

EXCLUSIEF DISTRIBUTEUR VAN MAPEPLAN® T
✓ Recyclebare en milieuvriendelijke TPO/FPO kunststof dakbanen
✓ Halogeenvrij en aangebracht met hete lucht
✓ Met internationaal erkend EPD mileuprofiel (Environmental Product Declaration)
✓ In combinatie met na-isolatie subsidie mogelijk via EIA regeling 2022
✓ Standaard in de kleur smart white met SRI 102 voor energiezuinige LEED
en BREEAM projecten (heat island credits / cool roof daksystemen)

www.aabofix.nl
WWW.DAKNED.NL

AABOTOOLS

Gereedschap voor professionals.

www.reflexy.org

www.euroaluminium.nl

www.aabotools.nl

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

www.oudemaas.nl

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

www.vebidak.nl

UW WEBSITE
OOK HIER?
www.aabo.nl

Bel:072 5400335

www.provatherm.nl

www.flowlight.nl

WECAL: Compleet en objectief in isolatie- & dakbedekkingsmaterialen

BEWUSTE
KEUZE VOOR

LIJM

FIXUM®
CONTACT

EPDM contactlijm
FIXUM® CONTACT - EPDM contactlijm is
Non-chlorinated, oftewel vrij van chloorhoudende oplosmiddelen. Hiermee maak
je een bewuste keuze voor lijm die minder
belastend is voor mens en milieu.
Zinkunie is constant op zoek naar ‘betere’
producten voor haar afnemers. Binnen de
FIXUM® productlijn hebben we inmiddels een
product die een enorme verbetering biedt
op het gebied van veilig werken.

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.
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

De FIXUM® EPDM lijm is een contactlijm die
‘VRIJ ’ is van Dichloormethaan (kankerverwekkend) terwijl de eigenschappen op
hetzelfde niveau blijven. Ondanks het feit dat
er gewerkt moet worden in een omgeving met
natuurlijke ventilatie zijn ademhalingsmaskers
bijvoorbeeld niet meer vereist. Het VOS-gehalte
is lager maar het belangrijkste argument is het
feit dat de oplosmiddelen niet schadelijk zijn
voor de mens. Dit betekent minder gevarentekens op het label. Naast de voordelen voor de
gebruiker hebben FIXUM ® EPDM lijmen minder
tot geen effect op het milieu. Een belangrijke
factor in onze gezamenlijke strijd tegen de
schadelijke effecten op het klimaat.

www.aabo.nl
Aabo Trading Utrecht B.V.

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

Aabo Trading Leeuwarden B.V.

T:088-9965630, leeu@aabo.nl
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MEER WETEN OVER FIXUM®?
Scan de qr-code of neem contact op
met jouw vertrouwde filiaal!

CHAPEAU
INTERNATIONALE
DAKEN

Jacob K. Javits Convention
Centre, New York

Tekst: Joep Klerx
Beeld: Javits Centre
De 300 meter lange en vijftien verdiepingen hoge glazen
welkomsthal heeft heel toepasselijk de bijnaam ‘Crystal
Palace’. Hierachter ligt zo’n 63.000 vierkante meter aan

Tishman Construction, een New Yorkse bouwmanager,
leidde de renovatie. Door details zoals energiezuinige verlichting en een dashboard voor energiemonitoring behaalden ze een LEED Silver-certificaat. LEED staat voor Leadership
in Energy and Environmental Design en is een methode
voor het beoordelen van de duurzame kwaliteiten van het

‘Het symbool van ambtelijke geldverspilling’ is hoe menig New Yorker
het Jacob K. Javits Convention Centre zou noemen als je ernaar
vraagt. Dat komt doordat het initiële plan om het in 1986 gebouwde
centrum uit te breiden na anderhalf jaar bouwen werd afgeblazen.
Het bleek te duur te worden en het reeds aangebouwde deel werd
weer afgebroken. Een nieuw plan volgde: een renovatie van het oude
gebouw en een nieuw groendak. De uiteindelijke kosten voor deze
renovatie: een slordige half miljard dollar. De opbrengst: een prachtig
groendak met een daktuin op een ontzagwekkend groot conferentiecentrum in het hart van New York.

Het Javits Centre heeft een flink stuk groen toegevoegd aan de Big Apple.
‘Crystal Palace’ in de avond. 90 procent minder aanvaringen met vogels.

tentoonstellings- en conferentieruimte, waarmee het de
grootste locatie van New York City is voor conventies,
handelsbeurzen en andere evenementen. Om een beeld
te schetsen van de exorbitante aantallen waarmee dit
gebouw te maken heeft, dit zijn cijfers van 2017. In dat jaar
kwamen er zo’n 2,3 miljoen bezoekers af op 121 trade shows,
18 consumentenshows en 39 speciale evenementen.
Het aantal hotelovernachtingen dat gelinkt werd aan het
centrum was zo’n 450 duizend en de totaal geschatte
positieve impact op de New Yorkse economie bedroeg
zo’n 2,85 miljard dollar. Toch een goede investering die
renovatie, zou je zeggen.

RENOVATIE
Het Javits Centre stamt uit 1986 en is ontworpen door de
iconische architect I. M. Pei. De mislukte verbouwing dateert
van 2010, daarna werd de verbeterde renovatie ter hand
genomen die in oktober 2014 werd afgerond. Tijdens die
renovatie werd onder andere het glas vervangen door
gepixeld vogelveilig glas, waardoor het aantal botsingen
met vogels met 90 procent is gedaald.
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Nog steeds veel (klimaat)installaties op het dak, maar de groene
matten helpen met het koel houden van het gebouw.

ontwerp, de realisatie en het beheer van gebouwen. Je hebt
een bepaald aantal punten nodig om überhaupt gecertificeerd te worden. Heb je een Silver-certificaat, dan heb je
het nog een stuk beter gedaan.

GROEN IN DE STAD
Met de renovatie kreeg het Javits Centre ook een groen dak.
Groene daken zie je steeds vaker in grote steden. Dat komt
niet in de laatste plaats omdat gebouweigenaren en

Roofs

95

CHAPEAU
INTERNATIONALE
DAKEN

27.000 m2 groen, het merendeel in de vorm van voorbegroeide matten.

stadsbestuurders steeds beter begrijpen wat de positieve
gevolgen voor het gebouw, het milieu en de leefbaarheid
van de lokale omgeving zijn. Groene daken zorgen voor
betere isolatie van het gebouw en verminderen daarmee
het energieverbruik. Daarnaast dragen ze bij aan de vermindering van luchtverontreinigende stoffen en helpen ze
bij het reguleren van de afvoer van regenwater. Sommige
daken – en daar is dit exemplaar er één van – bieden zelfs
voedsel voor de mens en een leefomgeving voor insecten en
vogels. Eigenlijk kun je de ontwikkeling zien op een manier
dat we de natuur weer terug uitnodigen in onze steden.
Last but not least: de daken zijn ook nog eens erg mooi.
Sinds de bouw van het groendak zijn andere hoogbouw
appartementen in de buurt verrezen. Het groene dak biedt
een glimp van open ruimte en geeft die omwonenden
toch een beetje het gevoel van natuur in de omgeving.
Het groendak bovenop het Javits Convention Centre
in New York City beslaat 27.000 vierkante meter en is
daarmee het op één na grootste begroeide dak in de
Verenigde Staten. Het groendak heeft een bodemdiepte
van 15 centimeter of minder, wat geleverd is door Xero Flor
America uit Durham, North Carolina.

UITDAGINGEN, DAKOPBOUW EN RESULTATEN
Het grote gewicht van zo’n groot groendak bleek een uitdaging te zijn. Betonnen klinkers als beschermend element
werden al vroeg verworpen, omdat ze een structurele
upgrade van het dak zouden hebben vereist om hun
gewicht te kunnen dragen. Uiteindelijk werd gekozen voor

96

Roofs

De spectaculaire glazen welkomsthal.

het Xero Flor groendaksysteem, dat zichzelf al bewezen had
bij verschillende andere grootschalige projecten in Europa
en de VS. Naast het relatief lage gewicht, is het ingenieuze
aspect van de Xero Flor, dat delen van de voorbegroeide
matten – de retentievlieslaag, de drainagematten en het
wortelwerende scherm –kunnen worden opgerold. Deze oplossing maakt onderhoud van het dak relatief eenvoudig.
Van de totale 27.000 m2 groen, wordt zo’n 4.000 m2 gebruikt
voor het verbouwen van groente en fruit. Dat levert jaarlijks
zo’n 18.000 kg aan groente en fruit op. Met een gemiddelde neerslag van 127 centimeter per jaar vermindert het
groendak daarnaast de afvloei van regenwater aanzienlijk.
Volgens berekeningen van Xero Flor voorkomt het groendak
per jaar ongeveer 258 miljoen liter waterafvloeiing.
Het Javits Centre is een bouwwerk van geven en nemen.
In eerste instantie slokte het tijdens de renovatie vooral veel
belastingcenten op van de stad. En ook al is het volgens
sommigen geldverspilling geweest en zal menig belastingbetalende New Yorker er nooit een voetstap binnen zetten,
het resultaat mag er zijn. Het is een indrukwekkend gebouw
met een misschien nog wel indrukwekkender groendak,
dat veel teruggeeft aan New York. Niet alleen in de vorm
van een continue economische impuls, maar ook op het
gebied van natuur voor omwonenden en een flinke berg
groenten en fruit. ■
Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl
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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.
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Niets meer missen uit de dakenbranche? Neem een abonnement op

HÉT VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE

Roofs

Roofs

HÉT VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE

NR.6 - JUNI 2022

WWW.DAKWEB.NL

LÉON VAN GEEST WERKT AAN BLIJVENDE VERANDERINGEN
100 JAAR AMBACHT, VAKMANSCHAP EN INNOVATIE
SPECIAL DAGLICHT

JAARGANG 31

SPECIAL GROENE DAKEN

JAARGANG 31

JAARGANG 31

“HET DAK IS EEN POPULAIR STUK GEBOUW”

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

HÉT VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE

NR.5 - MEI 2022

WWW.DAKWEB.NL

WWW.DAKWEB.NL

WINNAAR DAK VAN HET JAAR 2021

Roofs

HÉT VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE

NR.4 - APRIL 2022

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

THE NATURAL PAVILION, FLORIADE ALMERE
LODEWIJK HOEKSTRA: “GROEN IS NIET PER DEFINITIE DUURZAAM”
SPECIAL GEBRUIKSDAKEN

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

VOOR

NA

Renovatie van lichtstraten

NIEUWSLIJN

AGENDA

PERSONALIA

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

Manager Soprema Centers
Op 1 april 2022 heeft Carl van Vugt de
rol van Commercieel Manager
Soprema Centers op zich
genomen. Hierbij heeft hij
de landelijke leiding gekregen over de vijftien Soprema
Centers. Zijn voornaamste
taken zijn het direct aansturen van de Soprema Centers
inclusief de accountmanagers,
het bewaken van de kwaliteit van
onze dienstverlening en het verzorgen
van een excellente klantbeleving. Carl bekleedde hiervoor
commerciële managementfuncties bij diverse installatiebedrijven en toeleveranciers in de bouw. Van Vugt: “De afgelopen tien weken heb ik een gedegen inwerkprogramma
mogen doorlopen, alle collega’s van de Soprema Centers
leren kennen en met de accountmanagers klanten bezocht.
Vanaf nu draag ik dan ook graag mijn steentje bij om u
nog beter, sneller en pro-actiever te ondersteunen.”

30 augustus – 2 september
ESEF MAAKINDUSTRIE
Vakbeurs met slimme maakoplossingen voor engineering,
productontwikkeling en toelevering in de bouw en industrie.
Jaarbeurs Utrecht, van 10.00 – 19.00 uur.
www.maakindustrie.nl/esef
3 november
DAKEN & ZAKEN 2022
Gratis relatiebeurs voor de platte en hellende daken
branche, die vorig jaar een zeer succesvolle start kende.
Evenementenhal Gorinchem ‘Next Level’,
Van 10.00 – 18.00 uur.
www.dakenenzaken.nl.

WECAL
Per 1 juni jongstleden is het team van
WECAL Dak- & Isolatietechniek
uitgebreid met een nieuwe
collega: Dennis Steenbergen.
Dennis heeft jarenlang bij
een transportbedrijf gewerkt,
waarvan de laatste tien jaar
op de binnendienst. Dennis
gaat multifunctioneel bij WECAL
aan de slag: deels ter ondersteuning van de afdeling Verkoop
Binnendienst en deels ter assistentie van de logistieke
afdeling met inkomende en uitgaande vrachten.
WECAL heet Dennis van harte welkom en wenst hem
naast succes veel arbeidsplezier.

DERDE DAKCURSUS PLATTE DAKEN 2022
Aan de derde zevendaagse Dakcursus van 2022 hebben
30 personen deelgenomen. Van hen namen 26 deel aan het
examen, twintig cursisten behaalden direct het diploma,
een slagingspercentage van ruim 75%. De hoogste examencijfers werden behaald door Martin Schröder van IKO BV; hij ontving een mooie sculptuur van De Dakconnaisseur.
Eervolle vermeldingen waren er voor Arjen Oosterhoff van Visser & Smit Bouw en Joost Wessels van Dakdekkersbedrijf Rudde bv.
De cursus werd gemiddeld met een 8.2 zeer positief gewaardeerd.
De eerstvolgende Dakcursus start op 7 september, daar kunnen nog een beperkt aantal cursisten in geplaatst worden.
De cursus is vooral bedoeld voor nieuwe instromers en doorstromers in de dakbedekkingsbranche en voor medewerkers
van corporaties, gemeenten en aannemers die in relatief korte tijd veel kennis willen vergaren over alle facetten van het
platte dak. Meer informatie over deze en andere cursussen kunt u terugvinden op onze site www.bdaopleidingen.eu.
Het totale cursusoverzicht voor 2022 van BDA Dak- en Gevelopleidingen kunt u telefonisch aanvragen op nummer
085-4871910 of via info@bdaopleidingen.nl.
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NIEUWBOUW EUROFAST
Op steenworp afstand van het huidige pand in
Deurne zal in 2023 de nieuwe huisvesting voor
zowel het hoofdkantoor van Eurofast als Eurofast
Nederland in gebruik worden genomen.
De nieuwbouw aan de Indumastraat is nodig, omdat
Eurofast voortdurend groeit en om gelijke tred te
houden met de marktvraag én de kwaliteit en service van Eurofast te waarborgen.
De voorbereidingen zijn al in volle gang, de conceptvergunning is afgegeven en
verschillende partijen hebben al heel wat renovatiewerkzaamheden gedaan om
fase 1 van dit nieuwe avontuur af te ronden; de eerste Eurofasters van de afdelingen Assemblage en Logistiek zijn al aan het werk op de nieuwe locatie. In de loop
van 2023 zullen alle Eurofast-afdelingen op de nieuwe locatie aan de slag gaan.

WERKBOEK SYSTEEMVERANDERINGEN IN RUBBER- EN KUNSTSTOFINDUSTRIE
Tijdens het NRK seminar op 1 juni presenteerde Erik de Ruijter het eerste exemplaar
van het werkboek “Werken aan maatschappelijk gewaardeerde producten”. Via de
Innovatiespin© vertaalde De Ruiter hierin de vier belangrijke Sustainable Development
Goals van de Verenigde Naties naar 12 thema’s voor de rubber- en kunststofindustrie.
Het boek biedt een praktisch handvat voor ondernemers, management en industrieel
ontwerpers in deze industrie om het bedrijfsprofiel en strategie te verduurzamen en duurzame producten in één keer goed te
ontwikkelen en maken. Het doel is maatschappelijk gewaardeerd ondernemen. De Ruijter: “De beeldvorming van consumenten
is erg belangrijk. Daarom heb ik in mijn definitie ook de maatschappelijke waardering en intrinsieke bijdrage van het product
en bedrijf opgenomen. Alleen producten met een positieve reputatie zullen op termijn maatschappelijk acceptabel en dus
succesvol zijn. Dat zijn ook producten die efficiënt en op verantwoorde wijze in samenspraak en met kennis van alle partners in
de waardecirkel zijn ontwikkeld en gemaakt. Die producten brengen over de hele levenscyclus inclusief de afvalfase zo min
mogelijk schade toe aan het milieu.” Het werkboek kost € 20 euro en is te bestellen via erik@detransitiemakelaar.com.

FIRESTONE BUILDING PRODUCTS
WORDT ELEVATETM
Firestone Buidling Products,
dat onlangs is overgenomen
door Holcim, heeft een nieuwe
naam: Elevate™. De leverancier van toonaangevende
dakbedekkings-, wand- en waterdichtingssystemen wordt
tevens een onderdeel van de Holcim Building Envelope
divisie van zijn Solutions & Products Business Unit. Firestone
Building Products neemt daarmee de naam en merk
identiteit van Holcim over. De nieuwe merknaam Elevate™
staat symbool voor Holcim’s voortdurende engagement
om superieure kwaliteit en innovatie te leveren met geavanceerde bouwoplossingen. “In de afgelopen 40 jaar heeft
Firestone een reputatie opgebouwd als koploper in de
commerciële dakbedekkingssector. Vanaf nu verenigen
we de iconische erfenis van Firestone Building Products
met de toekomstige
focus van Holcim op
het versnellen van
duurzame groei,”
aldus Jamie Gentoso,
global head Solutions
& Products voor Holcim.

DAKTUIN EBBEN INSPYRIUM WINNAAR ROOFTOP AWARD
De multifunctionele daktuin van Ebben Inspyrium in Cuijk is
op 10 juni in het Koninklijk instituut voor de Tropen door de
stichting Rooftop Revolution uitgeroepen tot winnaar van de
Rooftop Award 2022. Juryvoorzitter Arjen Ketting (architect bij
MVRDV) overhandigde de prijs. De 1.400 m2 grote daktuin
biedt een grote verscheidenheid aan meerstammige
bomen, bomen en struiken met eetbare vruchten,
vaste planten, kruiden en gevelgroen en vormt op zo’n
acht meter boven maaiveld een natuurlijk en intrigerend
landschap. Ketting: “Dit dak heeft werkelijk alles in zich:
een mooie vormgeving, afwisselende beplanting, een
goede gebruiksfunctie, veel innovatieve elementen en
veel aandacht voor natuur en biodiversiteit.
Boomkwekerij Ebben inspireert ons allemaal met deze
daktuin!” De daktuin is ontworpen door VIC Landscapes.
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VOLGENDE MAAND IN ROOFS

INTERNATIONALE DAKEN
Lingotto, Turijn

AAN TAFEL MET…
Geert-Jan Derksen
(Ecodak)

SPECIAL

DAK VAN HET JAAR

Materieel en materialen

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

of gekopieerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

DAKBEDEKKING I VLOEIBARE WATERDICHTING I ISOLATIE

Universal Perfect Fix
Brandveilig dakdekken in elk jaargetijde

Nieuw
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

