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VOORWOORD

Als de buitentemperatuur zulke hoge waarden aan-
neemt dat zelfs de NRC er een hoofdredactioneel com-
mentaar aan wijdt, moet het wel goed warm geweest 
zijn. Voor het grootste deel van Nederland werd medio 
juli ‘code oranje’ afgekondigd, iets dat eerder alleen leek 
voorbehouden aan zeer zware stormen of snelwegen 
die onder de ijzel zitten. In het commentaar (‘Hitte vraagt 
om structurele oplossingen’) wordt gewezen op het ge-
brek aan urgentie dat ondanks de hoge temperaturen 
valt te bespeuren. 

Ook deze hittepiek duurde slechts een paar dagen 
en daarna kwam de regen weer en konden we over-
stappen op de orde van de dag. De krant schetst hoe 
de beeldvorming bij een hitteramp een belangrijke rol 
speelt. Geparafraseerd: geen radeloze burgers, geen 
zandzakken voor de deur, geen leger dat wordt inge-
schakeld, maar protocollen en brieven met tips voor 
zelfstandig wonende 75-plussers. Ondertussen is de 
oversterfte tijdens hittegolven een veelvoud van het aan-
tal slachtoffers die vallen bij rampen die dramatischer 
beelden kunnen overleggen. Het gaat dan om duizend-
tallen. Er wordt daarbij gerefereerd aan de oversterfte 
door twee hittegolven tijdens de zomer van 2006,  
waarmee Nederland nota bene in de top-vijf terecht 
kwam van landen met de meeste doden door natuur-
rampen. Meer slachtoffers van de Watersnoodramp, 
maar niet veel meer dan een statistiek.

Hittestress
Het ziet er naar uit dat hittegolven deel uit gaan maken van 
het nieuwe normaal. Ze zullen vaker optreden en langer 
duren. Nederland zal zich daarop serieus in moeten stellen. 
Klimaatverandering kun je als land niet alleen aanpakken, 
maar de gevolgen zullen we zelf moeten adresseren.  
Als het om hittegolven gaat, ligt het grootste probleem  
met name in de versteende wijken van de grote steden.  
De temperaturen kunnen daar nog aanzienlijk verder  
oplopen vergeleken met het platteland. Vooral in de  
armere wijken met weinig groen vallen onder de kwets- 

bare groepen de meeste 
slachtoffers. Inderdaad: 
vaak in stilte. 

De remedie voor binnen-
steden ligt voor een  
belangrijk deel in het ver- 
vangen van steen door 
groen. Daar kan aan toe- 
gevoegd worden: grijze 
dakbedekking vervangen 
door groen. Onderzoekers 
hebben becijferd dat 
10 procent meer groen 
(bomen en struiken) in 
straten een daling geeft 
van ongeveer 0,6 graden. 
Het effect op daken zal 
daar niet ver vanaf liggen. 
Het vergroenen van het 
maaiveld en van zoveel 
mogelijk daken samen 
kan daarom een signifi-
cante bijdrage leveren 
aan de leefbaarheid van 
binnensteden.  

Op kleine schaal en in een aantal steden is die boodschap 
al doorgedrongen. En er zijn tegenwoordig ook project-
ontwikkelaars die vergroening van dak en maaiveld inte-
graal opnemen in hun plannen. Maar bij veel partijen is de 
hittestress kennelijk nog niet voldoende hoog opgestookt. 
Het is kennelijk nog niet urgent genoeg. En voor hetzelfde 
geld zijn we na een paar koelere weken de laatste hittegolf 
allemaal allang weer vergeten. Belangrijker zaken eisen 
weer de aandacht op, zoals de benzineprijs of het nieuwe 
voetbalseizoen. ■

Tjerk van Duinen

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

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

bmigroup.com/nl

Building New Horizons



Roofs     54     Roofs

DEZE MAAND IN ROOFS

3  VOORWOORD 
Hittestress

6  DAK VAN HET JAAR: VDG WAREHOUSE  
SCHIPHOL TRADE PARK  
Natuurinclusief logistiek centrum

13  COLUMN ADRI FRIJTERS 
Steigers, bron van ellende of veilig hulpmiddel?

14   HEERLEN ROOFTOP FESTIVAL 
Kleine stappen voor een groot probleem

19   THEO TALKS 
Niet alle koffie smaakt hetzelfde

Special Materieel en Materialen

22   INTERVIEW NIELS RUIJTER (NVTB) 
“We zien een verdergaande druk om steeds betere  
prestaties te leveren”

28   ERIK STEEGMAN 
Mijmeren over materialen en materieel

32  OPLEIDINGEN 
Leer veilig werken met de hoogwerker

36  PRODUCTINNOVATIE: SARNAFIL® AT 
Eerste C2C gecertificeerde thermoplastisch  
dakmembraan

40   ISO 14021 EN BRL 7010 
Mogelijkheden voor certificatie van recycled  
en biobased content

46  AAN TAFEL MET… ARD NIJKAMP 
“We willen meer zijn dan leverancier”

48  BEDRIJFSNIEUWS 
Jubilerend Aabo Trading heeft nu eigen kraanwagen

50  SUBSIDIES 
Veel mogelijkheden voor emissieloos materieel 

56   DACH + HOLZ INTERNATIONAL 
“Beurs van hoge kwaliteit en met meer diepgang”

58  PRODUCT 
Verwerkingsmachines voor tule-schroefcombinaties

62  NIEUWSLIJN SPECIAL 
Materieel en Materialen

JA
A

R
G

A
N

G
 31

NR.8 - AUGUSTUS 2022

NATUURINCLUSIEF LOGISTIEK CENTRUM

DAKTUIN OP ICONISCHE FIAT-FABRIEK

INTERVIEW NIELS RUIJTER (NVTB)

SPECIAL MATERIEEL EN MATERIALEN

W
W

W
.D

A
K

W
EB

.N
L

NR.8 - AUGUSTUS 2022

Roofs
HÉT VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE

OP DE COVER
WECAL Dak- & Isolatietechniek

66  VGO-KEUR 
‘Al onze kennis en kunde kunnen we kwijt met RGS’

70  JURIDISCHE ZAKEN 
Het dak is halfvol

77  VITALITEITSMANAGEMENT 
Het opleidingsplan

80  INTERNATIONALE DAKEN: LINGOTTO 
Iconische FIAT-fabriek heeft nu een daktuin

86  NIEUWSLIJN 
Nieuws voor en door de dakenbranche

90  VOLGENDE MAAND IN ROOFS

6

46

40

22
70

80

ADVERTEERDERSINDEX

Aabo Trading bv www.aabo.nl

Aabo Greentech bv www.aabogreentech.nl

All-up www.all-up.nl

Anjo www.anjo.nl

BDA Opleidingen www.bdaopleidingen.nl

BMI Group www.bmigroup.com

Brouwers Zink www.brouwerszink.nl

Carlisle Construction Materials www.ccm-europe.com

CPE Nederland  www.cpe.nl

Dakned www.dakned.nl

Eurofast www.eurofast.nl

Eyecatcher bv www.eyecatchersafety.com

FAKRO Nederland bv www.fakro.nl

Guardian bv www.guardian.nl

Holland Ladders www.hollandladders.nl

Hütter Safety www.hutter.nl

idverde www.idverde.nl

IKO nl.iko.com 

Imsorb Waterabsorptie www.imsorb.nl

Isobouw www.isobouw.nl

Kooiladderspecialist www. kooiladderspecialist.nl

Oudemaas www,oudemaas.nl

REZ www.rezsafetygroup.nl

Roval Aluminium bv www.roval.eu

Skylux www.skylux.be 

Soprema Nederland www.soprema.nl

Triflex bv www.triflex.nl

Van Wylick www.nu-uitjedak.nl

VELUX Commercial www.veluxcommercial.nl

Vlutters www.vlutterstoolsensafety.nl

WECAL www.wecal.nl

16,39,68,88

85

45

78

18

2

10

65

69

26

30

27

89 

59

38

38

8

92

44

91

44

84

61

12

17

69

64

44

11

54

72



Roofs     7

Natuurinclusief  
logistiek centrum

specialist het verder opgebouwd. Op de kantoorgebouwen 
is sedum aangebracht op onze onderlaag van damprem-
mende folie, PIR-isolatie en twee lagen bitumen met een 
wortelwerende toplaag. Dit is mechanisch bevestigd op 
de onderliggende staalconstructie. Alle uitbouwen zijn ook 
voorzien van bitumen. Op de grote centrale distri butiehal 
ligt een kunststof dakbedekking. Deze stalen dakconstructie 
kreeg dampremmende folie, PIR-isolatie en een mecha-
nisch bevestigde dakbedekking van PVC. Het parkeerdek 
is door Unibouw zelf van een waterdichte laag voorzien. 
Dakteam BV was gemiddeld met vijf dak dekkers actief.”

zijn team dankzij veel duurzame keuzes, een BREEAM NL 
“Excellent” status mee kon geven.

TECHNIEK
Dakteam BV uit Zwijndrecht realiseerde de dakdichting van 
het complex. Directeur Berry Snel, die het project zelf coördi-
neerde, vertelt dat er drie typen daken waren getekend.  
“En die wij hebben precies zo uitgevoerd. Voor de daktuinen  
met waterretentie hebben wij op de betonvloer eerst gebitu- 
meerde dakbedekking gegoten en daarop een wortelwe-
rende dakbedekking gebrand. Daarna heeft de groendak-

JHet Dak van het  aar 2022

We kennen ze wel. De anonieme, strakke stalen hallen  

die op de talloze bedrijventerreinen staan. Blokken over-

dekte hectaren aan de randen van de stad zijn het.  

Op Schiphol Trade Park, naast de A4 ter hoogte van 

Hoofddorp, leeft de ambitie om het anders te doen. 

6     Roofs

Hier komt het meest duurzame en innovatieve businesspark 
van Europa. Er wordt ingezet op groene energie, hergebruik 
van grondstoffen, duurzame mobiliteit en een duurzame 
omgang met water. Daarnaast moeten bedrijven die zich 
er vestigen voldoen aan hoge beeldkwaliteitseisen op 
het gebied van natuurinclusiviteit, biodiversiteit, ecologie 
en leefomgeving. De groene uitstraling van de panden 
wordt het ‘nieuwe normaal’ op het businesspark. Met een 
BREEAM-NL Excellent label is het Schiphol Warehouse van 
ontwikkelaar VDG groep hier één van de eerste voor-
beelden van. Het laat zien dat – met de juiste aanpak en 
instelling - ook logistieke ‘dozen’ deel uit kunnen maken van 
hun omgeving.

ESTHETIEK 
“Met het ontwerp voor het warehouse willen we op  
gebouwniveau een nieuwe vorm van logistiek landschap 
laten ontstaan”, zegt Dennis van de Rijdt, mede-oprichter  
en architect bij Denkkamer.  
“Dit is bereikt door om de kern van twee centrale distributie-
centra ruimte te bieden aan interactie met de omgeving 
en de natuur. De schil om de kern is opgebouwd uit twee 
componenten: de kantoorgebouwen met alle technische 
ruimten en een natuur-inclusieve component bestaande 
uit daktuinen, waterberging en dakgroen.”
De kantoorruimten in de schil zijn verdeeld over meerdere 
verdiepingen in twee blokken. De eerste verdieping geeft 
toegang tot de daktuinen. Ondersteunende faciliteiten  
zoals de traforuimte, sprinklertank en ruimtes voor gevaar-
lijke stoffen liggen ook binnen de rechthoekige kern van  
het distributiecentrum dat daardoor vrij is voor de logi- 
stieke operatie.  

De laaddocks en logistieke  
verkeersbewegingen zijn gele-
gen aan de achterzijde van het 
gebouw. Daarboven bevindt 
zich het parkeerdek voor perso-
nenauto’s. Twee hellingbanen 
verbinden het parkeerdek met 
de openbare weg.  
Daarmee zijn de verkeersstro-
men rond het gebouw van 
elkaar gescheiden. De architec-
ten bedachten dat het parke-
ren op afstand van de kantoren 
de gebruikers stimuleert om 
kort te wandelen. Dat maakt 
de openbare ruimte rond het 
gebouw ook levendig. 

Met de blokvormige toevoe-
gingen rond de kern ontstaan 
platte dakvlakken op verschil-
lende hoogtes. De hoger gelegen daken zijn voorzien van 
kruidenrijke groene- en bruine daken en ingericht voor 
insecten en op daken broedende vogels. De lager gelegen 
daken liggen beschut tussen de kantoren. Hier is een voor 
de gebruikers toegankelijke daktuin bedacht. “De verschil-
lende hoogtes van de volumes in de schil gecombineerd 
met het verticale groen zijn als stapstenen die het maaiveld 
met de nieuwe biotopen verbinden. Hiermee verandert de 
monotone ecologie van het polderlandschap van de  
Haarlemmermeerpolder in een rijkere biodiversiteit op  
gebouwniveau”, zegt Van de Rijdt, die het gebouw met  

VDG WAREHOUSE SCHIPHOL TRADE PARK, HOOFDDORP

“Een nieuwe vorm van logistiek landschap” (Foto: Bas Gijselhart)

Daktuin met vlonders en pergola’s. 

(Foto: Tjerk van Duinen)
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WAREHOUSE SCHIPHOL TRADE PARK
•  ONTWIKKELAAR: VDG REAL ESTATE
•  ONTWERP: DENKKAMER
•  ADVISEURS: VAN DER ZANDEN (CONSTRUCTIE),  

IDVERDE (ECOLOGIE), TIMAX (BOUWBESLUIT),  
DLVD (BRANDVEILIGHEID), BREEAM NL (CERTIFICERING)

•  REALISATIE: UNIBOUW
•  DAKDEKKER: DAKTEAM BV
•  GROENDAKEN: DE ENK GROEN EN GOLF

JHet Dak van het  aar 2022 VDG WAREHOUSE SCHIPHOL TRADE PARK, HOOFDDORP

Op het intensieve dak plaatste Dakteam XPS isolatieplaten 
waarmee de groendakspecialisten verder zouden werken 
aan de dakopbouw. Marcel Hellenkamp, projectleider bij 
De Enk Groen en Golf realiseerde er een bijzonder dakterras. 
De grootste uitdaging op dit project in de windbelasting. 
“Mijn collega-werkvoorbereider Rick Roekevisch hield nauw 
contact met de ontwerpers om hier goede oplossingen 
voor te vinden. Want hoewel de daktuinen met intensieve 
beplanting en pergola’s aan drie zijden door bebouwing 
redelijk beschut staan, is er valwind; en met een uitzicht 
op het zuidwesten in een poldergebied is er bijna altijd 
wind. De storm van februari heeft de pas geplante bomen 
bijvoorbeeld behoorlijk getroffen. Twee bomen moesten  
we vervangen.”

Voor een betere stabiliteit staan de pergola’s op een grote 
voet op de XPS-isolatie en zijn de hoeken versterkt. Het per- 
soneel van de kantoren kan over vlonders in de tuin lopen 
en er staan banken en plantenbakken. In de groene vlak-
ken zijn vrij sterke, vaste planten neergezet.  
Onder deze intensieve daken zijn retentiekratten aange-
bracht voor waterberging. Alle andere daken kregen sedum: 
rondom de zonnepanelen bovenop het centrale deel van 
het gebouw en op de hoogste daken, waar het sedum 
gecombineerd is met bijenhotels en nestkastjes voor het 
vergroten van de biodiversiteit.”

SAMENWERKING
Denkkamer werkte in nauwe samenwerking met Unibouw, 
dat de door hen getekende voorstellen verder heeft geën-

gineerd. Dakdekkers van Dakteam BV realiseerden de  
dakbedekking, waarop De Enk Golf en Groen in een  
latere fase het groen heeft aangelegd. Hellenkamp:  
“De door de aannemer opgeleverde daken hebben wij 
laten keuren door een onafhankelijk bedrijf en na goed-
keuring hebben wij de tuinen gerealiseerd. De Enk zorgt 
nog zes jaar voor het onderhoud.”

VEILIGHEID
“De veiligheid tijdens de aanleg van de daken is uitste- 
kend geregeld door Unibouw”, zegt directeur Snel van  
Dakteam. “Zij zorgden ervoor dat de randbeveiliging  
aanwezig was en een veilige daktoegang op de dagen 
dat wij aan het werk moesten.” Voor de beheerfase zijn  
op de hogere daken ankers en veiligheidslijnen aan-
gebracht. De twee daktuinen zijn afgeschermd door  
glazen balustrades.

DUURZAAMHEID
De ambities voor VDG Warehouse Schiphol waren hoog  
en zijn ook daadwerkelijk gehaald. ‘VDG bracht de kantoor-
functie en de logistieke functie meer in balans dan gebrui-
kelijk bij logistiek vastgoed’, schrijft de opdrachtgever trots. 
Het gebouw schikt zich naar gebruik, ecologie en functies. 
Met een warmtepomp, zonnepanelen en waterbeheer,  
ledverlichting en automatische zonwering, ontstaat een 
prettige werkomgeving waarbij de automobilist die par-
keert op het parkeerdek aan de achterzijde, bijvoorbeeld 
ook nog ‘gedwongen’ wordt een wandeling te maken  
naar de kantoren.

VDG Warehouse Schiphol beschikt bij oplevering over  
een BREEAM-NL certificering “Excellent” en scoort daarmee 
op het gebied van duurzaamheid substantieel beter  
dan de wettelijke normen. “Rond het gebouw zijn diverse 
spandraden gespannen waartegen klimplanten zullen 
groeien. We hebben hier ook zwaluw nestkastjes aan-
gebracht”, zegt Hellenkamp. Of zoals de architecten het 
verwoorden: ‘Een groene sluier en groene oase schermen 
de laaddocks en het parkeerdek af en vormen een para-
dijs voor onder andere vlinders en amfibieën en bieden 
daarbij tevens nestel gelegenheid aan struweelbroeders, 
die met de daken van het gebouw ruimte bieden aan  
een nieuwe natuur in de polder.’ ■

Groener 
bouwen

www.idverde.nl

Specialist in dak- en gevelgroen. Van advies en ontwerp tot en met aanleg en 
onderhoud. Met specialistische kennis en onze jarenlange ervaring helpen wij  
met groene, duurzame en toekomstbestendige oplossingen voor uw vastgoed.
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De laaddocks en logistieke verkeersbewegingen liggen aan de 

achterzijde met daarboven het parkeerdek voor personenauto’s. 

Twee hellingbanen verbinden het parkeerdek met de openbare weg. 

(Foto: Bas Gijselhart)
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VEILIG EN GEZOND WERKEN

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

Om te beginnen zou bij het beantwoorden van de vragen 
uitgegaan moeten worden van de voorschriften, regels en 
wetgeving. Dan hebben we het over de Arbeidsomstandig-
hedenwet en dat is bestuursrecht. Meestal begint het 
echter met de nalatigheid van een andere en daarmee 
vervallen wet in het civielrecht. Dit zijn twee verschillende 
uitgangspunten, die je beter niet door elkaar kunt gebruiken. 
Het is verstandig om te beginnen met de wetgeving,  
de regels en de voorschriften. Als voorbeeld nemen we een 
steiger die niet veilig is om op te werken; een werkgever laat 
zijn werknemer erop werken en krijgt een boete. De Arbeids-
omstandighedenwet met de daaruit voortvloeiende regels 
en voorschriften geeft kaders aan werkgevers en werkne-
mers, waarbinnen de veiligheid en gezondheid op het werk 
moet worden geregeld. Toezicht en handhaving gebeurt 
door de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA). Civielrecht 
speelt zich af tussen twee partijen die een overeenkomst 
met elkaar hebben. De ene partij komt de afspraken niet 
na, de andere partij claimt schade en gevolgschade.  
De werkgever die de boete heeft gekregen, claimt dit bij de 
partij die de steiger beschikbaar heeft gesteld. Er is immers 
een onderlinge afspraak niet nagekomen. 
De Arbeidsomstandighedenwet stelt dat elke werkgever ver-
antwoordelijk is voor de gereedschappen en hulpmiddelen, 
die bij het werk gebruikt worden. Dit omvat ook de steiger.  
Het is daarbij niet relevant wie die heeft gebouwd of heeft 
laten bouwen. Dit heeft niet alleen consequenties voor de be-
drijven die daadwerkelijk aan het dak werken, maar ook voor 
de opdrachtgever en toezichthouder die een opzichter over 
de steiger laat lopen. De opdrachtgever is ook een werkgever 
die in dat geval verantwoordelijk is voor de technische staat 
van de steiger. Alle partijen die de steiger gebruiken, hebben 
dus een gezamenlijk belang en moeten ook voldoende ken-
nis hebben van de eisen waaraan een steiger moet voldoen. 
In de praktijk komt het voor dat aannemer A delen van de 

steiger demonteert om zijn werk makkelijker te kunnen doen, 
waardoor anderen niet meer veilig kunnen werken. Deze aan- 
nemers kunnen daardoor geen gebruik maken van de 
steiger. De partij die de steiger beschikbaar heeft gesteld, 
moet daarvan in kennis worden gesteld en moet het herstel 
regelen. Onderling regelen lukt meestal niet omdat de nood-
zakelijke kennis daarvoor wordt gemist. Het gevolg is veel 
gezeur en onenigheid tussen de verschillende gebruikers 
van de steiger, een blijvend onveilige werkplek én meer kans 
op ongevallen. Het kan anders door al in de voorbereiding 
en bij de uitbesteding scherpe afspraken te maken. In de 
Richtlijn Steigers (o.a. in hoofdstuk 6) worden items opgesomd 
waarover afspraken te maken zijn. De richtlijn is ook handig 
als naslagwerk als tijdens het gebruik discussies ontstaan.
Hoe controleer je een steiger? De basale kennis, die elke 
gebruiker zou moeten hebben, is te vinden op steigerwijzer.nl.  
Er zijn een aantal zaken die iedereen kan beoordelen.  
Ik som ze op: staan de staanders te lood en is er onderstem-
peling tegen het wegzakken? zijn alle werkvloeren dicht, 
zonder gaten en openingen groter dan een voet? zijn alle 
vloeren voorzien van kantplanken en dubbele leuningen? 
zijn er schoren aangebracht en zitten deze in een regelma-
tig patroon? is er verankering aan de gevel en zit deze ook 
in een regelmatig patroon? Twijfel bij een van deze items, 
betekent dat er iets mis is en dat er een deskundige naar 
moet kijken. Bij elk bedrijf dat steigers gebruikt moet een 
toezichthouder steigergebruik aanwezig zijn (7.2 richtlijn 
steiger/steigerwijzer.nl). Deze gecertificeerde deskundige  
is opgeleid om een steiger te beoordelen. 
Door met vakmanschap voor te bereiden, goed op te 
bouwen en attent te zijn tijdens het werken is de steiger een 
veilig hulpmiddel om op te werken. Een steiger is dan de 
veiligste werkplek op hoogte. ■

Steigers leiden regelmatig tot vervelende discussies  

op de bouwplaats. De discussie spitst zich dan toe op  

vragen als: is de steiger veilig genoeg om te gebruiken,  

wie is verantwoordelijk voor die veiligheid en wie moet het in  

orde maken? Als ik dit aanhoor, doe ik dat in de regel met kromme  

tenen omdat de discussie gebaseerd is op ‘van horen zeggen’ en  

zelden op kennis van de voorschriften en de regels.

Steigers, bron van ellende  
of veilig hulpmiddel?

Adri F
rijt

er
s

NUMMER 1 IN ALUMINIUM DAKRANDEN

Roval Aluminium is marktleider in aluminium dakranden. 

Aan marktleiderschap worden voortdurend hoge eisen 

gesteld. Doen we zelf. Aan kwaliteit. Klantgerichtheid. 

Oplossingsgerichtheid. We beschikken over een assortiment 

aluminium dakranden van duizenden modellen: van 

standaarddakranden tot architectonische dakranden 

en maatwerkoplossingen. Variërend in kleur en vorm. 

Onderdeel van het marktleiderschap is dat Roval 

Totaalleverancier is: behalve een onuitputtelijk assortiment, 

zorgen we desgewenst ook voor bevestigingsgaten, 

bevestigings middelen, hoekstukken en verbindingsplaatjes.

Roval Aluminium 
Roval Aluminium is specialist in de 

ontwikkeling, productie en levering van 

aluminium bouwproducten voor daken en 

gevels. Tot het uitgekiende assortiment 

behoren onder meer aluminium dakranden, 

waterslagen, muurafdeksystemen, 

balusters, groendakproducten, dakrand- 

en doorvalbeveiliging en privacyschermen. 

Daarnaast biedt Roval Aluminium maatwerk 

in zetwerk. Mooi, functioneel en duurzaam.

Laat je inspireren op www.roval.nl
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HEERLEN ROOFTOP FESTIVAL

Tot en met 2 oktober is het voorma-

lig parkeerdek van Q-Park Putgraaf 

in Heerlen te bezoeken als een 

kleinschalige urban farming tuin. 

Het project is een initiatief van 

SCHUNCK, een multidisciplinaire 

culturele instelling die professio-

nals en een grote groep vrijwilligers  

op de been kreeg om het klimaat  

in de stad aan te pakken.  

30 juni was de aftrap onder de 

dreigende wolken van een on- 

Nederlandse regenbui, waarmee 

de noodzaak ons klimaat en de 

weerbaarheid van de stad serieus 

aan te pakken werd onderstreept.

Kleine stappen voor 
een groot probleem

versie waar hallucinerende werking van planten kan 
worden beleefd. Het parkeerdek in het centrum van 
Heerlen biedt de bezoekers een bloemlezing uit wat 
mogelijk is. 

NEDERLANDSE PLATTELAND
Giulia Azaria: “Het ontwerp is geïnspireerd op de patro- 
nen van teelt- en vruchtwisseling van het Nederlandse 
platteland. De 1.200 m2 van het betonnen dak wordt 
verdeeld in verschillende gewassen. Elk gewas herbergt 
een ander type vegetatie en samen vormt het een 
kleurrijk geheel met verschillende patronen.  

Speels opgestelde plantenbakken, een bar, muziek en een 
prachtig uitzicht over Heerlen. Het bovenste parkeerdek van de 
QPark garage in Heerlen is door de ontwerpers Giulia Azaria en 
Iñigo Ruiz, van Selvatico omgetoverd tot een samenvatting van 
wat ze voor ogen hebben met Heerlen. Voortgekomen uit een 
‘Healing Rooftop competitie, werkte Selvatico diverse ideeën uit 
voor daken in de binnenstad van Heerlen. Naast de traditionele 
groendaken zijn dat verschillende ecosystemen, zoals een dak 
als savanne, een dak met eetbare begroeiing, een dak waar de 
nadruk ligt op het kleurbereik van diverse planten en zelfs een 

Zo’n 57 verschillende plantensoorten worden gekweekt  
in verplaatsbare plantenbakken die zijn gemaakt van 
houten kisten van 750 mm, 550 mm en 350 mm hoog.  
Deze bieden ruimte voor spontane ontmoetingen en inter-
acties tussen bezoekers. Er zijn vijf verschillende type kamers 
te vinden: de Wildernis, Thee, de Chromatische kamer,  
de Eetbare kamer en de Afrodisiacum kamer.”

HEERLEN HITTESTRESS
Kor Bonnema, directeur van Schunck, is blij met de eerste 
stap die nu gezet is. “Hoewel de expositie maar tot oktober 
kan blijven op het dak, maakt het publiek deze zomer kennis 

met het Heerlen Rooftop Festival.” Schunck nam het 
initiatief tot het Heerlen Rooftop Project, want ook  
de grote steden in het Zuiden en met name Heerlen, 
kennen het fenomeen hittestress. Heerlen bezit  
334 hectare platte daken, een oppervlakte die gelijk 
staat aan bijna 700 voetbalvelden. Het Glaspaleis, 
een modernistisch Rijksmonument van architect 
Frits Peutz, waar Schunck de genodigden voor het 
bezoek aan het dakpark ontving, kijkt uit over veel 
nog grijs bitumen daken. Daar komt in ieder geval 
tot oktober een kleine verandering in. Maar er volgt 

vast meer. “Het Heerlen Rooftop Project maakt onderdeel  
uit van het expojaar van IBA Parkstad. IBA Parkstad stimu-
leert de transformatie van de regio door ingrepen in de 
stedelijke omgeving te ondersteunen. Het vergroenen 
van daken is een schoolvoorbeeld van een ingreep in de 
stedelijke omgeving met meerdere effecten.”

SOCIALE ASPECTEN
Tegelijkertijd met en als onderdeel van het Heerlen Rooftop 
Project opent op 1 juli in het Schunck glaspaleis een nieuwe 
editie van Dreaming Out Loud. Selvatico toont in deze expo  
hun visie op het onbenutte potentieel van daken.  
FUTURE (P)ROOF biedt een toekomstvisie, een helder beeld 
dat het onderbenutte potentieel van daken laat zien.  
De tentoonstelling onderzoekt hoe de vergroening van 
deze vaak vergeten laag van de stad kan worden ingezet 
om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan.

Naast het tegengaan van hittestress willen de ontwerpers  
na de pandemie ook aandacht besteden aan het poten- 
tieel dat er is op daken om nieuwe soorten sociale buiten- 
ruimtes te creëren. Zo zien we dus naast een klein en gemak- 
kelijk te bouwen extensief dak ook het grotere parkdak, 
waarbij een grijze ruimte wordt omgetoverd tot een open-
bare voorziening waar mensen elkaar kunnen ontmoeten 
en biodiversiteit kan toenemen. ■

SCHUNCK NEEMT VOORTOUW BIJ KLIMAATADAPTATIE

Speels opgestelde plantenbakken, een bar, muziek en 

een prachtig uitzicht over Heerlen. (Foto: SCHUNCK)

De 1.200 m2 van het betonnen dak wordt verdeeld in verschillende 

gewassen. (Foto Vincent Offermans - André Smits)

Open tot en met 2 oktober. (Foto: SCHUNCK)

Ronald van Bochove
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HET FAVORIETE 
PLATDAKRAAM ...

... in 84 afmetingen beschikbaar
Bij de renovatie van een keuken is licht een belangrijk onderdeel. 
Veel van je klanten kiezen terecht voor natuurlijk daglicht via 
een glaskoepel in het platte dak. Maar welke lichtkoepel geeft 
de ideale lichtoppervlakte om het keukenblok van 1 op 3 meter 
perfect te doen uitkomen?

Zoek niet langer
Er is er maar één die aan alle criteria voldoet. 
De iWindow2 glaskoepel van Skylux - nu ook op formaat 1 op 3. 

Benieuwd?
Contacteer ons voor een offerte op maat 
of meer informatie.
Tel +32 (0)56 20 00 00 
of mail naar info@skylux.be

adv roofs NL Skylux iWindow2_nieuwe 84 afm_2022.indd   1adv roofs NL Skylux iWindow2_nieuwe 84 afm_2022.indd   1 12/07/2022   08:4212/07/2022   08:42

Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

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

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

Nu ook in 
Leeuwarden!

Duurzaam 
verwarmen 
zonder gas...

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

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

Vermont Slate
Hoogwaardige rubber dakleien

Vermont Slate is verkrijgbaar in de zeer 
natuurgetrouwe kleur Leigrijs.

Het vernieuwde 
klassiek.
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In deze rubriek geeft Theo Wiekeraad zijn mening over  

de dakenbranche en aanverwante onderwerpen.

Het was een heerlijke voorjaarsdag, toen ik samen met 
een beheerder op lekkagejacht ging. Het pand was 
nog maar net opgeleverd, dus de vraag om samen 
met hem te kijken was niet zo vreemd. Samen op onder-
zoek uit. De uitvoerder, die voor wat opleverpunten nog 
aanwezig was, konden we eventueel om hand- en 
spandiensten vragen.

“Het is een vreemde lekkage”, zei de beheerder, “dan 
weer wel en dan weer niet”. Als ik tijdens mijn werk € 10 
had gekregen voor elke keer dat dit was gezegd, had ik 
nu nog iedere week van dat geld uit eten gekund.  
Als er niet echt een gat in het dak zit, vertonen lekkages 
immers vaker onverklaarbaar gedrag. Ook hier was 
geen direct waarneembaar gat in het dak te vinden, 
maar waar kwam het water dan vandaan? We begon-
nen met kijken, zoeken en mogelijkheden uitsluiten, het 
gewone detectiewerk dus. Als het niet in het vlak of in 
de details zit en de dakvloer is droog, dan zijn de bouw-
kundige details aan de beurt. In dit geval de dakrand 
met plastisol afdekkappen en hekwerksteunen, die op 
de afdekkappen stonden.

Ik stelde voor de kappen te demonteren, zodat we er 
onder konden kijken. “Niet nodig”, vond de uitvoerder. 
“Die kappen zijn waterdicht.” Dat dit niet waar was, 
bleek niet zo moeilijk aan te tonen. Bij bijna de helft  
van de kappen die wij zagen, stonden de naden open. 
Of de uitvoerder even wat gereedschap wilde gaan 
halen, zodat wij eens onder de kappen konden kijken 
en om de detaillering van de steunen te bekijken.  
Wat we toen zagen, heb ik daarvoor en daarna nooit 
(meer) gezien. In onze dakrandafwerking waren met de 
grote gatenboor sparingen gemaakt voor de rechthoe-
kige voetplaten van de hekwerksteunen. We keken door 
de kantplank in de gevel – binnenblad, buitenblad, 
isolatie – alles lag open. Iedereen had zijn dingetje 
gedaan en was daarna vrolijk naar huis gegaan.  
Waterdichtheid? Niet mijn ding. Toen de beheerder 
vroeg: “Wat vind je ervan?” kon ik slechts antwoorden: 
“Dit detail stond niet in mijn Jellema.” Ook hij kende  
het niet!

De volgende dag werd 
ik gesommeerd om op 
audiëntie te komen bij 
de projectleider van de 
hoofdaannemer. Hij had 
furieus geklonken door 
de telefoon. Ook de vol-
gende dag op zijn kantoor 
kwam het stoom nog uit de 
oren. Gelijk bij de koffie vroeg hij mij 
waar ik het lef vandaan haalde hem en het bedrijf in 
het bijzijn van zijn opdrachtgever door het slijk te halen, 
hun te beschuldigen van broddelwerk. 

Nadat hij zijn zegje had gedaan, vroeg ik of de uit-
voerder had laten zien wat wij ter plaatse hadden aan-
getroffen. U raadt het al: nee, dat had hij niet. Gelukkig 
was ik ‘s ochtends langs de 1 uur-fotoservice geweest 
en had om dubbele afdrukken gevraagd. Bij het zien 
van de foto’s stonden zijn ogen op steeltjes en stamelde 
hij dat hij niet kon begrijpen dat... enzovoorts. 

De moraal van het verhaal: “soms smaakt de tweede 
bak koffie bij de aannemer stukken beter!”

Theo Wiekeraad

Niet alle koffie  
smaakt hetzelfde

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

THEO TALKS

CURSUSKALENDER 
NAJAAR 2022

www.bdaopleidingen.eu

BDA Dak- en Gevelopleidingen

Avelingen West 33

4202 MS Gorinchem

T. 085 48 71 910 

E. info@bdaopleidingen.nl

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

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

September

05.09 Ontwerp van Zonnestroomsystemen 3 dagen 

07.09 Dakcursus Platte Daken VOL!

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

Oktober

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

10.10  Scope-12 opleiding 4 dagen  

13.10 Zonne-energie op corporatiewoningen 1 dag

14.10 Dakcursus Platte Daken (EXTRA) 7 dagen

19.10 Daktuin en Gevelgroen Onderhoud 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

2022



Special 
Materieel  
en materialen
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NVTB:
“De bouwmaterialenindustrie
heeft een bijzondere rol”

De NVTB behartigt namens de diverse branche-organisaties  

de belangen van de Nederlandse bouwmaterialenindustrie.  

Roofs sprak directeur Niels Ruijter. “We zien een verdergaande  

druk om steeds betere prestaties te leveren in de bouw.”

SPECIAL MATERIEEL EN MATERIALEN

De materialen worden duurder door de huidige schaarste, toeleveringsproblemen en problemen in de supply chains. (Foto: Shutterstock)
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Nolanda Klunder

De Nederlandse Vereniging van de Toeleverende Bouw-
materialenindustrie, de NVTB, is een koepelorganisatie met  
als leden branche-organisaties en clusters van branche- 
organisaties. “Onze leden variëren van de rubber- en 
kunststofindustrie tot de kalkzandsteen-, metaal- en isolatie- 
industrie, de zand- en grindwinners, de partijen in keramiek, 
gips, staal en beton”, legt Niels Ruijter, directeur van de 
NVTB, uit. “Wij behartigen de grote, overkoepelende thema’s 
waar onze achterban mee te maken heeft.”

WONINGBOUWOPGAVE
“Overal waar de bouwmaterialenindustrie tegen uitda-
gingen aanloopt, brengen wij die, vaak met een voorstel 
voor een oplossing, onder de aandacht van de relevante 
departementen”, vertelt Ruijter. “Neem bijvoorbeeld de 
woningbouwopgave. Minister Hugo de Jonge heeft een 
integrale analyse gemaakt van de beperkingen die er zijn 
als men meer woningen wil bouwen, maar daarbij bleek hij 
de bouwmaterialen over het hoofd gezien te hebben. 

“ Hoe kunnen we de milieu-

prestaties verbeteren en 

 tegelijkertijd de kosten 

 hanteerbaar houden?”

Als NVTB wijzen wij hem op deze belangrijke factor. Een 
aspect daarvan is dat als de productiecapaciteit uitge-
breid moet worden, bedrijven in de bouwmaterialenindus-
trie nieuwe technieken met betere milieuprestaties in willen 
zetten. Daarbij lopen ze in de praktijk dan tegen belem-
meringen aan: willen ze elektrificeren, dan kan dat niet 
omdat de netbeheerders daar niet klaar voor zijn; willen 
ze aangesloten worden op waterstofgas, dan is daar geen 
infrastructuur voor; willen ze de eigen energie opwekken 
met een windmolen of een biovergister, dan geeft provincie 
of gemeente geen vergunning. Kortom: de branche loopt 
tegen behoorlijk wat problemen aan als we willen voldoen 
aan de maatschappelijke opgave. De NVTB speelt een 
belangrijke rol in die aankaarten en helpen oplossen.”

DUURZAAMHEID
Naast de woningbouwopgave staat Nederland voor de 
duurzaamheidsopgave. Ruijter: “Om over duurzaamheid te 
kunnen praten, moet je in kaart brengen wat de integra-
le milieubelasting van een compleet bouwwerk over de 
gehele levenscyclus is en hoe je de materialen na afloop 
weer opnieuw gaat gebruiken, liefst als bouwelement of 
als bouwproduct, maar als het niet anders kan als gere-
cycled materiaal. Zo zijn er 19 verschillende milieu-effecten 
waarop de gegevens in beeld moeten worden gebracht. 
Die gegevens worden ondergebracht in de Nationale 

Milieu Database. Onze achterban is doorlopend bezig met 
het inventariseren van de milieubelasting waar ze verant-
woordelijk voor zijn. Partijen die assembleren, gebruiken en 
slopen zijn verantwoordelijk voor hun deel. Tezamen kunnen 
de data leiden tot een compleet plaatje van de integrale 
milieubelasting van het bouwwerk. Vanuit NVTB dragen we 
bij aan deze discussie voor de lange termijn in het Transitie-
team Circulaire Bouweconomie. Daarin praten we ook over 
de vraag hoe we de markt kunnen voorzien van faciliteiten 
en randvoorwaarden vanuit de regelgeving om in 2050 een 
circulaire bouweconomie te kunnen realiseren, met een 
beduidend lagere milieubelasting dan nu het geval is.”

DIGITALISERING
“De bouwketen is inefficiënt”, zegt Ruijter. “De manier waar-
op samengewerkt wordt heeft een enorme potentie voor 
verbetering. Er is een grote mate van fragmentatie: partijen 
kunnen vaak pas iets doen als een andere partij iets heeft 
gedaan. Er gaat veel tijd verloren aan wachten op elkaar. 
Digitalisering kan dat helpen oplossen. De bouwmateri-
alenindustrie neemt op dat vlak een bijzondere verant-
woordelijkheid op zich, omdat ze zich helemaal aan het 
begin van die keten bevindt. De bouwmaterialenindustrie is 
daarom bezig met het classificeren en digitaal beschikbaar 
maken van de eigen producten. Dat doen we volgens de 
ETIM-classificatie, zodat iedereen zijn gegevens op dezelfde 
wijze aanlevert. Op die manier kunnen ingenieursbureaus, 
constructeurs, architecten, aannemers en installateurs altijd 
op dezelfde manier gebruik maken van de aangeboden 
informatie. Zo kan de efficiency over hele keten verbeterd 
worden.”

Ruijter geeft een concreet voorbeeld. “Stel, er wordt een 
bouwwerk gerealiseerd en daartoe wordt materiaal be-
steld bij een producent. De logistiek is in handen van een 

transporteur. Tijdens de bouw ziet de uitvoerder dat hij de 
bestelde materialen nog niet kan gebruiken, maar hij heeft 
ook geen plek om ze tijdelijk op te slaan. Kan je door digita-
lisering ervoor zorgen dat de transporteur niet de materia-
len gaat ophalen bij de producent? Daarbij moet je er ook 
rekening mee houden dat de transporteur een planning 
heeft en de producent misschien geen ruimte heeft om de 
materialen bij hem te laten staan. Een complex probleem, 
dat door digitalisering opgelost kan worden. Digitalisering is 
hier geen doel maar een middel.”

KWALITEIT OMHOOG
De NVTB is voorstander van de invoering van de Wet kwali-
teitsborging van het bouwen, vertelt Ruijter. “Je moet onder 
de Wkb niet alleen bouwen conform de regelgeving, je 
moet ook aantonen dat je dat doet. Onze achterban heeft 
verregaande kennis van hoe hun producten toegepast 
moeten worden in bouwwerken en hoe met dat product 
door de juiste toepassing aan de eisen kan worden vol-
daan. Daarvoor zijn er twee sets voorschriften. 

“ De bouwmaterialenindustrie  

is bezig met het classificeren 

en digitaal beschikbaar maken 

van de eigen producten  

volgens de ETIM-classificatie.”

De toepassingsvoorschriften geven aan waar dit pro-
duct voor bedoeld is. Verwerkt iemand het in een andere 
toepassing, dan kan dat ertoe leiden dat het product niet 
optimaal functioneert en men niet de eisen uit het Bouw-
besluit haalt. 

De tweede set is de verwerkingsvoorschriften: mag je het 
nat toepassen, kan je het gebruiken bij temperaturen onder 
nul of hoge temperaturen? Wij zien dat in de praktijk veel 
bouwwerken niet de kwaliteit hebben die ze, gezien de ge-
bruikte materialen, zouden kunnen hebben, door verkeerd 
gebruik, verkeerde dimensionering, slordigheidsfoutjes. Als 
er in de voorfase beter was nagedacht over het ontwerp, 
had dat in de realisatie tot betere resultaten geleid. Ook 
hierbij kan digitalisering een grote rol spelen. Met de Wkb 
kan de kwaliteit over de hele breedte omhoog.”

BETAALBAARHEID
“We zien een verdergaande druk om steeds betere presta-
ties te leveren in de bouw” zegt Ruijter. “Niet alleen de milieu-
performance, ook de economische performance moet om-
hoog. De betaalbaarheid van woningen staat bijvoorbeeld 
onder druk. De kosten van een woning worden, kort door 
de bocht gezegd, voor ongeveer één derde bepaald door 
de prijs van de grond, voor ongeveer één derde door de 
realisatie en voor ongeveer één derde door de gebruikte 
materialen. De materialen worden duurder door de huidige 
schaarste, toeleveringsproblemen en problemen in de sup-
ply chains. Dat kan in kleine dingen zitten: als bijvoorbeeld 
de binnenvaart meer moet betalen voor brandstof, gaat 
de prijs van de goederen die vervoerd worden omhoog. 
Stijgende energiekosten, stijgende kosten door  compliance 
en stijgende kosten door betere milieuprestaties van 
producten moeten allemaal verdisconteerd worden in de 
prijs die de eindgebruiker betaalt. Betere prestaties leiden 
tot een prijsstijging. Maar wil en kan de gebruiker dat nog 
betalen? Vergelijk het eens met een ander product. Als een 
fiets van CO2-neutrale materialen vier keer zo duur is als een 
andere fiets, kunnen consumenten zo’n nieuwe fiets dan 
betalen? En stel je eens voor dat de oude fiets verboden 
wordt. In zo’n soort situatie zit de bouw. Hoe we daarmee 
om moeten gaan, is een groot thema in de bouwmateria-
lenindustrie. Hoe kunnen we de milieuprestaties verbeteren 
en tegelijkertijd de kosten hanteerbaar houden?” ■

Naast de woningbouwopgave staat  

Nederland voor de duurzaamheids- 

opgave. (Foto: beeldbank Rijkswaterstaat)

SPECIAL MATERIEEL EN MATERIALEN

Niels Ruijter, directeur van de NVTB: “De manier waarop samen-

gewerkt wordt in de bouwketen heeft een enorme potentie voor 

verbetering.”



ADVIES, MATERIAAL EN ONDERSTEUNING VANUIT ÉÉN CENTRALE PLEK.

KWALITEIT STAAT 
BIJ ONS CENTRAAL 

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

info@dakned.nl
www.dakned.nl

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

Dakned is het verlengstuk van jouw team en als vakgroothandel hebben wij  een belangrij ke functie.
Als logistiek centrum van al onze producenten verzamelen we al het materiaal op één punt. Vanaf onze 
locaties kan het vervolgens weer eenvoudig naar onze klanten. Daarnaast, en niet onbelangrij k, is onze 
service van dezelfde kwaliteit als onze producten. Wij  zorgen dat jij  op alle vlakken bent voorbereid. 
Naast advies over de beste keuzes in materiaal, kun je bij  ons terecht voor welke vraag dan ook. 
Wij  helpen jou om het beste resultaat te behalen. Daar mag je ons op vertrouwen. Altij d.
Benieuwd wat we allemaal kunnen leveren? Bekij k de website of neem contact met ons op.

Dakned • Rotterdam
Kiotoweg 407
3047 BG Rotterdam
010 2687014

• Permanente Valbeveiliging
• Mobiele Valbeveiliging
• PBM
• Fixati es PV panelen

EYECATCHER BV
Candelastraat 2
2441 LR Nieuwveen
www.eyecatchersafety.com

• Training Werken op Hoogte
• Training Keuren PBM
• RI&E’s
• Dutch Design & Dutch Quality

eyecatcherA4RoofsAug2022.indd   1eyecatcherA4RoofsAug2022.indd   1 18-07-2022   14:4818-07-2022   14:48
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Het lijkt geen spannend onderwerp, maar als ik als ik er even over 

nadenk komen er bij dakmaterialen heel wat specifieke herinneringen 

boven drijven. Vanaf eind jaren tachtig, toen ik mijn entree maakte  

binnen de dakenbranche, heb ik binnen dit onderwerp veel zien  

evolueren en soms devalueren. Maar voor het dakdekkersvak speelt 

het nog altijd een onveranderlijk belangrijke rol. 

Mijmeren over materialen 
en materieel

methodiek geheel anders  
dan de dakdekker die de  
APP dakbaan mocht bran- 
den. De ene in een rood  
pak met rode bestikkering  
op de container, de ander in  
mooi blauw. Voor de bevestiging  
van de kunststof dakbedekking had  
een Zwitsers bedrijf een machine geleverd met  
specifieke bevestigingsmiddelen op band. De montage-
ploegen konden hiermee op een ergonomisch verant-
woorde manier, met bescherming van rug en leden,  
deze machine gebruiken om de kunststof dakbaan in de 
overlap vast te zetten aan de ondergrond. Toen ik enkele 
jaren later de balans opmaakte over het goede contact  
en de prima logistieke mogelijkheden van de producent, 
heb ik nog even getwijfeld over het bestaansrecht van  

Erik Steegman (werkzaam bij Kiwa BDA) 

Toen ik in 1987 mijn carrière startte bij een dakdekkersbedrijf, 
liep ik vaak door het grote magazijn gevuld met allerhande  
materialen. Ik kan mij nog herinneren dat helemaal achterin 
de isolatiematerialen lagen die over waren van de werken, 
gerangschikt op diktes, afschot en soorten. Ook viel mij op 
dat er enorme hoeveelheden rekken gevuld waren met 
vele soorten en maten schroeven, metalen plaatjes, loden 
afvoeren die al voorgesmeerd waren en verschillende 
maten aluminium ontluchtingen. De rollen bitumen, PVC 
en EPDM stonden keurig op een pallet te wachten op de 
voorman, dakdekker of uitvoerder die nog een enkele rol 
dakbedekking op het werk tekort kwam. Voor hen was het 
een uitkomst dat we snel konden leveren. Vanuit de directie 
werd mij steevast verteld dat dit magazijn met voorraden 
geld kost. Die zag liever dat nieuwe orders rechtstreeks aan-
geleverd werden met de vrachtwagen van de producent 
en met een gehuurde kraan op hun plek gezet. 

Tijdens mijn bezoek aan het magazijn liep ik ook nog  
even langs de opslag van het materieel, waar fulltime  
twee monteurs bezig waren met de doorgaans elektrische 
machines en apparaten. Enerzijds voor het periodiek 
onderhoud van de lasapparaten, boren, schroefmachines, 
föhns, branders, liften en aanhangwagens. Anderzijds voor 
reparaties. Die waren veel nodig, want er werd niet zacht-
zinnig met het materieel omgegaan. 

In die jaren maakte ik het begin mee van een afdeling 
kunststof, binnen het zeer op bitumen gerichte bedrijf een 
uitkomst om je binnen het vak te kunnen onderscheiden. 
Het vak van monteur kunststof was vanwege de enkellaagse 

de groothandel, die toen al in elke regio aanwezig was met 
hun overvolle magazijnen. Als het met het rechtstreekse 
contact tussen dakdekker en producent goed gaat met  
de leveringen, tegen goede condities, waarom heb je dan 
een magazijnlevering nodig vanuit de tussenhandel?

Inmiddels blijkt dit wel anders. De groothandel van dak-
materialen heeft inmiddels een vaste plek verworven en is 
uitgegroeid tot een uitstekende systeemleverancier voor 
middelgrote en kleinere dakdekkersbedrijven. Pallets met 
het complete pakket, van schroef, isolatie tot en met afvoer 
en dakbedekking, worden door de groothandel op het dak 
aangeleverd. Het grotere dakdekkersbedrijf houdt nog altijd 
vast aan het apart inkopen van de materialen, rechtstreeks 
bij de producent, maar ziet ook de mogelijkheden om 
de eigen opslagcapaciteit te verminderen. Dat bespaart 
immers kosten. Inmiddels worden ook bij deze bedrijven  
(regionaal) tekorten aan materiaal op een werk in uitvoering 
ingevuld via de servicedesk van de groothandel. Met hun 
technische kennis, knowhow en wil om te investeren in  
nieuwe ontwikkelingen is de groothandel verworden tot  
logistiek centrum en distributeur voor en ook van producen-
ten aan ieder uitvoerend dakdekkersbedrijf. 

Iets anders gaat het op de Duitse dakenmarkt, waar grote, 
landelijk opererende handelshuizen de verkoop, distributie  

en logistiek van dakmaterialen voor vele producenten 
regelen; dakdekkersbedrijven kunnen zich inkopen met 
een instapbijdrage en zijn daarmee gerechtigd materialen 
te bestellen. Zij profiteren daarbij van jaarlijks uit te keren 
bonussen en/of dividend. 

Er moet mij nog wel tot slot nog iets persoonlijks van het 
hart. De toen voor hoge bedragen aangeschafte volauto-
matische machines voor het mechanisch bevestigen van 
de kunststof dakbedekking zijn niet meer in gebruik en zijn 
ongetwijfeld bij de metaalboer terecht gekomen. Door de 
komst van de onderaannemer in die jaren, onder andere 
voor het mechanisch bevestigen van kunststof dakbanen, 
is ook het tijdperk van ergonomisch verantwoord monteren 
door de dakdekker voorbij. Deze loopt nog alleen achter 
de lasautomaat en last zijn details. De belasting van de rug 
van de dakdekker is ingeruild voor de rug van de onder-
aannemer. Specialisme van werkzaamheden werkt niet 
altijd verbeteringen in de hand. ■

Erik Steegm
an
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Elke daksituatie is anders. 
Standaard veiligheidsproducten voldoen dan ook niet 

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

De Specialist op het gebied van Dakveiligheid!

KS1 Kabelsysteem  
Een nieuw doorloopbaar kabelsysteem

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

duurzaamheid, eenvoud en gebruikersgemak.

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

Ontdek alle voordelen op:

www.ks1kabelsysteem.nl

Vanaf nu online
Onze volledig vernieuwde website

www.dakweb.nl
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“Opleidingen staan aan de basis van veilig werken met het materieel  

in de bouw“, zegt Maarten Dullaert, commercieel manager bij  

BLOM opleidingen. “Het is een investering in je persoonlijke ontwikkeling 

waar je nooit te oud voor bent.” En aan de kosten hoeft het ook niet  

te liggen; Dullaert wijst op het STAP-budget, waarmee je 1.000 euro 

kunt aanwenden voor opleidingen om de kansen op de arbeidsmarkt 

te vergroten.

Leer veilig werken 
met de hoogwerker

BLOM opleidingen is een landelijk opleidingsinstituut met 
21 opleidingslocaties waar jaarlijks ruim 25.000 cursisten  
een opleiding volgen. Dullaert: “BLOM opleidingen is 
spe cialist in het trainen en opleiden van bestuurders en 
 gebruikers van een heftruck, reachtruck, hoogwerker  
of bovenloopkraan. 

“Mensen zonder ervaring worden in de BLOM opleiding in 
één dag getraind in het bedienen van 5 typen hoogwerkers.  
De schaarhoogwerker, knikarmhoogwerker, spinhoogwerker, 
aanhangerhoogwerker en telescoophoogwerker.  

“ De overheid wil dat mensen  
met het STAP-budget zelf  
kunnen kiezen voor het volgen 
van een opleiding of cursus.”

De oplei ding ‘Veilig werken met de Hoogwerker’ wordt  
standaard afgesloten met een BLOM-veiligheidsexamen 
voor zowel de theorie als praktijk. Bij voldoende resultaat 
heb je het certificaat hoogwerker verdiend.”

VEILIGHEID VOOROP
BLOM opleidingen hecht veel waarde aan veiligheid.  
De verschillende opleidingen zijn daarom voornamelijk  
gericht op de praktijk. “Wanneer je met een hoogwerker 
aan het werk gaat, brengt dit specifieke risico’s met zich 
mee. Ondanks dat een hoogwerker altijd met een werkbak  
met leuning uitgerust is, bestaat er het risico om uit de  

bak geslingerd te worden of over de leuning te vallen.  
Het dragen van een harnasgordel met valbescherming in 
een hoogwerker is daarom wettelijk verplicht. Stel je maar 
voor wat er gebeurt als je bijvoorbeeld tijdens werkzaam-
heden te ver reikt over de leuning van de werkbak, de werk-
bak kantelt door een technisch defect of als de hoogwer-
ker wegzakt op een slechte ondergrond. In zulke gevallen of 
omstandigheden moet de persoon binnen de leuning van 
de werkbak blijven. Dit kan alleen door je vast te gespen 
met een korte lijn zonder valdemper.”

STAP 
Werkenden en werkzoekenden kunnen sinds 1 maart 2022 
een STAP-budget van maximaal € 1.000 euro aanvragen 
voor scholing en ontwikkeling. STAP staat voor Stimulering 
Arbeidsmarkt Positie. “Bij BLOM opleidingen is dit budget 
aan te wenden om je inzetbaarheid in de markt te vergro-
ten. We bieden diverse cursussen aan zoals een training 
hoogwerker of een cursus hijsen.” De volgende aanvraag-
periode start op donderdag 1 september om 10:00 uur.
Het STAP-budget is een subsidieregeling voor scholing en 
ontwikkeling, die de fiscale aftrek scholingskosten vervangt. 
Tot 1 januari 2022 was het voor werkenden en werkzoeken-
den mogelijk om bij de aangifte inkomstenbelasting 
scholingskosten af te trekken. Vanaf begin dit jaar zijn de 
scholingskosten niet meer aftrekbaar. De overheid wil dat 
mensen met het STAP-budget zelf kunnen kiezen voor het 
volgen van een opleiding of cursus. UWV en DUO voeren 
samen de regeling uit. UWV verzorgt het aanvraagproces 
en voor de opleider de financiële afhandeling. DUO beheert 
het scholingsregister waarin BLOM opleidingen met de 
verschillende opleidingen geregistreerd is.

Het UWV schrijft: ‘U ontvangt een STAP-aanmeldingsbewijs  
van de opleider als u zich inschrijft voor scholing. U heeft  
dit bewijs nodig om STAP-budget aan te vragen. U kunt 
alleen STAP-budget aanvragen voor scholing uit het STAP- 

scholingsregister. U kunt STAP-budget zelf aanvragen.  
Er zijn wel een aantal voorwaarden. Bijvoorbeeld dat u  
18 jaar of ouder bent en dat u nog geen AOW ontvangt. 
Elke twee maanden start een nieuwe aanvraagperiode 
voor STAP-budget. Is het budget in deze periode op? 
Probeer het dan opnieuw in een volgende periode. Is uw 
aanvraag goedgekeurd? Dan maakt UWV het geld over 
naar de opleider.’ Bij BLOM opleidingen komen onder meer 
de opleidingen Basisopleiding hoogwerker (beginner),  
Herhaling hoogwerker (expert) en Veilig hijsen/ aanslaan 
van lasten (beginner + gevorderd) in aanmerking voor  
het aanvragen van STAP-budget. Meer informatie:  
stapuwv.nl/p/STAP-informatie en www.blomopleidingen.nl ■
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“Mensen zonder ervaring worden in de BLOM opleiding in één dag 

getraind in het bedienen van vijf typen hoogwerkers.”

Het dragen van een harnasgordel 

met valbescherming in een hoog-

werker is daarom wettelijk verplicht.

Les met de spinhoogwerker.



DAKEN&ZAKEN

Wij verwelkomen u graag op donderdag 3 november 2022 tijdens de tweede editie van DAKEN & ZAKEN,
de vakbeurs voor platte en hellende daken, bij Next Level in de Evenementenhal in Gorinchem.

DAKEN & ZAKEN is de plek waar opdrachtgevers, leveranciers en verwerkers binnen de dakenbranche elkaar ontmoeten.
Praat elkaar in een rustige en sfeervolle ambiance bij over uitdagingen en oplossingen, zoals multifunctioneel

gebruik van daken, milieuvriendelijke materialen, waterdichting en vakmanschap.

Geïnteresseerd in een stand op DAKEN & ZAKEN of in een gratis toegangsticket voor de beurs?

Bekijk de website: www.dakenenzaken.nl

Voor catering wordt gezorgd, de beurs is geopend van 10.00 tot 18.00 uur en er is voldoende parkeergelegenheid.
Georganiseerd voor en door de dakenbranche.

Tot ziens op 3 november bij DAKEN & ZAKEN!

Deze beurs wordt mede ondersteund door:

•mawipex

De volgende bedrijven nemen deel aan

DAKEN & ZAKEN 2022

80 
Anjo

® 

Hét filiaal voor al uw dakmateriaal

BROUWERS
ZINK & DAK

•mawipex

D É  D A K B E G R O E N E R

... en haal de hemel in huis

ONTDEK 
DE NIEUWSTE 
GENERATIE 
LICHTKOEPELS ... 

NIEUW

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

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

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

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

www.skylux.be

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

100%
CIRCULAR

Zie voor meer informatie www.dakenenzaken.nlDAKEN&ZAKEN

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

NEDERLAND

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

Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.         

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

De simpelste oplossing 
is vaak de beste

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

D&Z2022deelnemers.indd   1D&Z2022deelnemers.indd   1 18-07-2022   11:2118-07-2022   11:21
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Afgelopen maand was het Kasteel van Brasschaat in België het decor 

voor een goedbezochte productpresentatie van Sika. De Zwitserse  

fabrikant van producten voor bouw en industrie had dak- 

dekkers, relaties en pers uitgenodigd om kennis te  

maken met Sarnafil ®AT, een dakafdichtings- 

membraan dat aan de basis moet  

staan van een hele nieuwe  

generatie membranen. 

Lancering Sarnafil® AT

Eerste C2C gecertificeerde  
thermoplastisch dakmembraan

Sarnafil® is al sinds eind jaren tachtig een vaste  
naam in de dakenwereld. In 1989 zag Sarnafil® T  
het licht, de allereerste dakbaan op basis van  
FPO die nu ruim dertig jaar zijn weg vindt  
op vele daken in de wereld. Onderzoek  
van het eerste aangelegde dak  
toonde in 2014 aan dat na  
decennia de dakmembra- 
nen nog steeds in per- 
fecte staat verkeerden.  
 
 
En het schijnt er nog steeds als nieuw bij te liggen.  
Ondertussen innoveert Sika verder en dat heeft recentelijk 
geleid tot Sarnafil® AT, waarbij het achtervoegsel staat  
voor Advanced Technology. Dit product is verkrijgbaar in  
de kleuren wit, grijs en beige.

HYBRIDE MEMBRAAN
Sarnafil® AT is een kunststofmembraan op basis van een 
met elastomeren gemodificeerd FPO (flexibele polyolefinen) 
met binnenin een polyesther wapening en onderop een 
cachering van polypropyleen (conform EN 13956).  
Volgens Reto Graenicher, hoofd productmanagement 
Single Ply Membranes van Sika, levert deze hybride combi-
natie een duurzaam, snel en eenvoudig aan te brengen 

membraan op. “We hebben hierin de voordelen van FPO 
en elastomeren verenigt in een ijzersterk product. Het heeft 
het verwerkingsgemak van PVC, is flexibel als EPDM en 
duurzaam als FPO.” 

C2C CERTIFIED
Duurzaamheid is een belangrijk aspect bij deze product-
ontwikkeling. Graenicher: “Ontwerpers, opdrachtgevers  
en gebouweigenaren zijn steeds bewuster van de milieu- 
impact van bouwproducten. Die kunnen we vertellen dat 
Sarnafil® AT vrij is van weekmakers, zware metalen en oliën. 
Daarnaast gaan deze dakbanen erg lang mee. Ze zijn bij-
zonder stootvast, bestand tegen beschadiging door hagel, 
scherpe of zware voorwerpen, warmte, vocht en Uv-licht.  
De lichte kleuren kunnen een bijdrage leveren aan het ver-
lagen van de koellast en daarmee aan energiebesparing.” 
De duurzaamheidsclaim is inmiddels bevestigd: Sarnafil® AT  
is als eerste thermoplastisch dakmembraan Cradle to 
Cradle gecertificeerd, en wel op niveau Zilver (zie tabel).  

VOORDELEN VERWERKERS
Ook voor de verwerkers is er veel te halen, aldus Sika.  
“Niet alleen voor ons maar de hele dakenbranche  
betekent Sarnafil® AT een enorme stap voorwaarts”,  
vervolgt Graenicher. “Met de huidige personeelstekorten  
is de zeer eenvoudige applicatie zonder branders,  
lijmen – en dus oplosmiddelen – een extra groot voordeel.  
Vooral de eenvoudige verwerking biedt verwerkers veel 

gemak. Het verenigt alle voordelen van FPO, EPDM en TPO,  
is met warme lucht eenvoudig te lassen en op lage tempe-
raturen nog goed te verwerken.” Ondertussen laat hij een 
video zien waarin een stuk dakbaan tot -50°C wordt afge-
koeld dat vervolgens nog steeds vouwbaar blijkt. “Je kunt 
het dus altijd goed en mooi vlak uitrollen, hoe koud het ook 
is. De lasnaden zijn overigens tot driemaal sterker dan bij 
EPDM, blijkt uit testen.”

DEMONSTRATIE
Wat volgt is een demonstratie van de toepassing van  
Sarnafil® AT op een dakvlak en om een dakopstand.  
Op het vlak liggen in korte tijd enkele gelaste dakbanen. 
Voor de opstanden wordt een zeer flexibele, zelfklevende 
versie van het nieuwe FPO-membraan gebruikt (Sarnafil®  
AT FSA P). Dat blijkt iets bewerkelijker omdat je goed moet 
opletten dat na het afnemen van (een deel van) de  
beschermfolie het membraan goed op zijn plek komt.  
Een oneffenheid of een luchtbel is snel gemaakt.  
Geoefende handen zal dat niet veel overkomen. “Handig 
om te weten is dat zowel Sarnafil® AT als de zelfklevende 
versie combineerbaar met alle Sarnafil® T membranen  
en toebehoren”, meldt Graenicher aan het einde van 
de demonstratie. Vervolgens konden de aanwezigen zich 
tijdens de borrel met de föhn uitleven op kleine proef-
opstellingen met lasnaden. ■

SPECIAL MATERIEEL EN MATERIALEN PRODUCTINNOVATIE

Proefopstelling met lasnaden. 

Witte dakbanen Sarnafil® AT.

Reto Graenicher (rechts) beplakt met een college een dakopstand 

met zelfklevend Sarnafil® AT. 

Cradle to Cradle certificaat Zilver.
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HET HOOGSTE GEMAK

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

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

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

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

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

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

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

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

warmtepompsystemen
• En nog véél en véél meer.  

Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

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

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

Binnenkort
 ook

 in Groningen!
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Termen als ‘climate change’, 

‘green deal’ en ‘circulariteit’  

worden bijna dagelijks wel ergens 

in een krant, vakblad of het  

journaal genoemd. Zowel op  

nationaal, Europees als globaal 

niveau is hier al veel aandacht 

voor en dat wordt (gelukkig) nog 

steeds meer. In het voorstel voor 

de nieuwe Verordening bouwpro-

dukten of Construction Products 

Regulation (CPR) is er ook een 

sterk ver hoogde focus op de 

milieu-impact van een bouwma-

teriaal. Zoals het er nu voorstaat 

zal er in de prestatieverklaring 

(DoP) ook een milieuverklaring 

(Environmental Performance) 

voor een bouwproduct moeten 

worden opgenomen. Hierbij wordt 

het hergebruik van bouwmate-

rialen, het gebruik van gerecy-

clede grondstoffen en het gebruik 

van hernieuwbare grondstoffen 

 (biobased) gestimuleerd.

Mogelijkheden voor certificatie van      recycled en biobased content

Marco de Kok, Certification Expert bij SGS INTRON BV

Veel fabrikanten spelen hier al een tijdje op in en de 
marketing afdelingen van die bedrijven willen maar 
wat graag vertellen aan de bouwende wereld hoe 
 milieuvriendelijk hun producten zijn. Nu staat marketing 
niet erg hoog in de pyramid of trust, dus de potentiële 
kopers van die producten zullen sceptisch zijn en zich 
afvragen hoeveel waarde men aan die uitspraken en 
claims kan hechten. Zeker uitspraken over het gebruik 
van gerecycelde en/of hernieuwbare grondstoffen 
zijn snel gedaan. Je kunt je namelijk afvragen of de 

geclaimde content wel goed is berekend. En verstaan we 
met zijn allen wel hetzelfde onder wat we recyclede grond-
stoffen en hernieuwbare grondstoffen noemen. Al deze 
vragen roepen om standaardisatie en dat is inmiddels 
ook voorhanden, meerdere zelfs. In dit artikel ga ik er een 
tweetal langs.

ISO 14021
Deze ISO-norm heeft als titel: ‘Milieu-etiketteringen en - 
verklaringen – Zelfvastgestelde milieu-uitspraken’. Volgens 
deze norm kunnen diverse claims gedaan worden, onder 
andere voor composteerbaarheid en afbreekbaarheid, 

maar dus ook voor gerecyclede content. Biobased content 
kan nou net weer niet volgens deze norm.
Zoals de titel van de norm al zegt, verklaring van de milieu-
claim die de fabrikant zelf doet. De gerecyclede content 
wordt in die claim uitgedrukt in een massapercentage gere-
cyclede grondstoffen in verhouding tot de totale massa 
van het product. De producent dient een inzichtelijk docu-
ment op te stellen met daarin argumentatie waarom een 
bepaalde grondstof ook daadwerkelijk een gerecycelde 
grondstof is. Daarnaast dient de berekening van het aantal 
massaprocent content te worden vermeld. De norm geeft 
houvast voor een gestructureerde fabrikant eigenverklaring. 

SPECIAL MATERIEEL EN MATERIALEN ISO 14021 EN BRL 7010

Er is een sterk verhoogde focus op de milieu-impact 

van bouwmaterialen. (Foto: Shutterstock)
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Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

ONAFHANKELIJKE PARTIJ
Het vertrouwen in de uitspraak kan nog hoger op de  
Pyramid of trust komen als een onafhankelijke partij  
meekijkt. Wat een  certificatie-instelling als SGS INTRON  
Certificatie in dit geval doet is het volgende:
•  We kijken of de claimende producent de definities van 

recycelde grondstof op de juiste manier interpreteert.  
Zo kunnen we vaststellen dat de geclaimde gerecycelde 
grondstof ook daadwerkelijk als gerecyceld genoemd 
kan en mag worden.

•  We controleren ook de door de producent gemaakte 
berekening van de recyceld content. Het kan bijvoorbeeld 
zijn dat een producent een grondstof inkoopt die niet zelf 
geheel gerecyceld is, maar alleen een gedeelte bevat 
dat gerecyceld is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een 
gerecycelde stof die is opgelost in water. Men mag dan 
niet het gewicht van de oplossing meetellen als gerecy-
celde grondstof, maar enkel en alleen het aandeel van 
de gerecycelde stof zelf.

•  Verder controleren we ook de productie van het product. 
Klopt de berekening van de klant ook werkelijk met het 
recept dat men voor de productie gebruikt.

•  En tenslotte volgt er nog een administratieve controle van 
de boekhouding. We bekijken of de hoeveelheid inge-
kochte recycelde grondstof, volgens het recept, ook over-
eenkomt met de hoeveelheid geproduceerd eindproduct.

OVERTUIGD
Met al deze checks overtuigen wij onszelf van de juistheid 
van de fabrikant eigenverklaring. Als wij overtuigd zijn, 
geven wij een verklaring af waarin wij bevestigen dat het 
geclaimde percentage recycled content in de verklaring 
van de fabrikant ook daadwerkelijk klopt. De fabrikant met 
een eigenverklaring mag een markering aanbrengen op 
zijn product en in brochures. De zogenaamde Möbius loop 
moet als markering gebruikt worden, aangevuld met het 
geclaimde percentage recyceld content.

Bij het schrijven van dit artikel hoor ik diversen al zeggen dat  
bij een levenscyclusanalyse ook de indicator “secondary 
raw materials” in ogenschouw genomen wordt. Hier is echter 
nauwelijks tot geen inhoudelijke controle op, althans niet 
zoals bovenstaand beschreven. Bovendien is de definitie 
hier onduidelijker en is niet klip en klaar vastgelegd dat 
eigen productieafval niet als gerecycelde grondstof wordt 
gezien. Deze indicator, die sinds 1 april verplicht onderdeel 
is van de Nationale Milieudatabase, wordt gezien als circu-
laire indicator. Vooralsnog lijkt me deze nog niet geschikt 
om beleid op te baseren.
De vraag naar een verklaring of bevestiging van een onaf-
hankelijke partij dat de fabrikant eigenverklaring of claim 
klopt, neemt alsmaar toe. Waarschijnlijk heeft dit te maken 
met het verkrijgen van extra subsidie in Italië voor het 
gebruik van bouwmaterialen met een bepaald percentage 
recyceld content. Onbevestigde bronnen hebben echter 
aangegeven dat dit potje voor dit jaar helaas al leeg is.

BRL 7010
De gloednieuwe KOMO-beoordelingsrijchtlijn, BRL 7010, 
heeft als titel: ‘Hernieuwbare, dan wel gerecyclede content 
van het KOMO gecertificeerde product’. Wat direct opvalt 
is de duidelijke overlap met ISO 14021, namelijk: recyclede 
grondstof content. De BRL 7010 verwijst voor de definitie 
Recycled Content zelfs naar ISO 14021. Hierbij worden voor-
beelden gegeven, zoals: 
•  Een batch kunststof kozijnen met een productiefout die 

verwerkt wordt tot grondstof voor een nieuwe batch  
kozijnen wordt wel als gerecycelde grondstof gezien 
(pre-consumer materiaal); dit klopt echter niet helemaal. 
ISO 14021 zegt dat interne recycling niet als recycled 
content aangemerkt mag worden.

•  Wanneer de foutieve batch door een ander bedrijf 
 gerecycled wordt, en het oorspronkelijke bedrijf het  
gerecycelde materiaal weer terugkoopt, wordt weer  
wel aangemerkt als gerecycelde grondstof.

•  Het is daarom van belang dat er controle is op de inter-
pretatie van de definitie door een onafhankelijke partij 
(zoals SGS INTRON Certificatie). 

BIOBASED
Een ander verschil tussen BRL 7010 en ISO 14021 is dat men 
bij de BRL 7010 naast een gewichtpercentage content ook 
een volumepercentage content mag claimen. Het verschil 
tussen BRL 7010 en ISO14021 zit hem verder in het feit dat 
hernieuwbare grondstoffen (biobased) in deze BRL ook 
geclaimed kunnen worden. Voor biobased hanteren we de 
definitie uit ASTM D6866-21: grondstoffen die organisch kool-
stof bevatten afkomstig uit hernieuwbare grondstoffen, zijnde 
geen fossiele oorsprong, zoals de landbouw, planten, dieren, 
schimmels, micro-organismen, et cetera, waarbij de materi-
alen in evenwicht leven met de atmosfeer. De controles voor 
de BRL 7010 zijn in principe dezelfde als die bij ISO 14021, 
maar uitgebreid met een bepaling van de content biobased 
grondstoffen middels een test volgens EN 16640, methode B 
of C. Helaas is bij deze test niet gedacht aan een onafhanke-
lijke bemonstering. Dat vind ik persoonlijk wel een minpuntje.

KOMO
De BRL 7010 is een zogenaamde ‘add on’ beoordelings-
richtlijn. Dit wil zeggen dat alleen producten beoordeeld 
kunnen worden die al gecertificeerd zijn met een KOMO- 
productcertificaat of een KOMO-attest-met-productcertifi-
caat. Wanneer de beoordeling naar tevredenheid is,  
wordt het product ingedeeld in één van bovenstaande 
klassen. Daarbij is de producent en KOMO-certificaat-
houder verplicht om één van beide of allebei de logo’s, 
behorende bij de klasse, achter het KOMO logo te plaatsen. 
Afhankelijk van de klasse wordt het cirkeltje groener.  
Dit maakt het voor de gebruiker of verwerker makkelijker  
om producten met elkaar te vergelijken. In het bijbehorende 
KOMO-certificaat wordt een bijlage toegevoegd met  
daarin de informatie over de content van recyclede grond-
stoffen en biobased grondstoffen.

ANDERE GERELATEERDE SCHEMA’S
Naast de twee behandelde schema’s zijn er nog meer 
certificatieschema’s gerelateerd aan het onderwerp van 
recycled en biobased content. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan REDcert, ISCC en ISCC Plus. Allemaal initiatieven die 
bijdragen aan bijvoorbeeld de Green Deal en Ecodesign 
for Sustainable Products Regulation (ESPR). Mijn wens is dat 
de verschillende initiatieven niet al te versnipperd raken 
en dat er uiteindelijk één of hoogstens twee schema’s 
zullen zijn die wereldwijd worden erkend en geaccepteerd. 
Dat maakt het leven voor de productie-industrie een stuk 
makkelijker. ■ 

SPECIAL MATERIEEL EN MATERIALEN

10%

Percentage  
hernieuwbare/ 
gerecyclede content

Hernieuwbaar Klasse Gerecycled Klasse

Klasse 1 >90% 
(5 groene pijlen)

Klasse 2 61% - 90% 
(4 groene pijlen)

Klasse 3 31% - 60% 
(3 groene pijlen)

Klasse 4 11% - 30% 
(2 groene pijlen)

Klasse 5 5% - 10% 
(1 groene pijl)

ISO 14021 EN BRL 7010



De specialist voor veilige daktoegang en collectieve dakrandbeveiliging.

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

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

nauwe banden met Paus en Klaas én onze overtuiging dat het 

samen ondernemen tot een wederkerig succes leidt, maken  

All-up tot een unieke businesspartner. Met tal van extra’s.

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

Veilig, hoog én snel geleverd. Niet alleen met onze producten 

trouwens, maar ook met gedegen opleidingen en een 

bijzondere, meer dan unieke service. Da’s All-up!

Verkoop

Verhuur

Lease

Onderhoud

Opleidingen

MET ALL -UP GAAT 
HET DAK ERAF . . .

...EN ER WEER OP NATUURLIJK!

Bezoek ons!

Fabrieksbezoek Klaas 

Donderdag 20 oktober

Bouwbeurs Utrecht 

6 t/m 10 februari

Solar Solutions 

14 t/m 16 maart 

WWW.IMSORB.NL

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

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

HÈT 
ORIGINEEL!
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“ We willen voor onze klanten  
meer zijn dan leverancier”

TOTAALPLAATJE
All-Up wil voor zijn klanten meer zijn dan leverancier, zegt 
Nijkamp: “We zorgen voor het totaalplaatje. Wij verkopen 
geen boormachines maar gaatjes, zoals de uitdrukking zegt. 
Een machine is een onderdeel van iets. Wij leveren niet  
alleen de machine af, maar verzorgen voor onze klanten 
het totaalpakket: behalve de machine regelen wij de finan-
ciering, geven we service (we houden bijvoorbeeld voor  
de klant bij wanneer het tijd is voor onderhoud) en bieden 
we een opleiding aan om met de machines te werken.  
Dat is een andere benadering van leverancier zijn.  
Zodoende was dit totaalpakket vanaf dag één onze voor-
sprong. Als wij aan tafel zitten, kunnen wij alle zorgen uit 
handen nemen.”

Het bedrijf ondersteunt zijn klanten bijvoorbeeld bij de 
veiligheidsplannen die zij voor hun opdrachtgevers moeten 
maken: “Wij zorgen ervoor dat de machine up-to-date is.  
De machine is gekeurd en heeft daarvan de juiste docu-
menten. Hetzelfde geldt voor de toebehoren zoals een 
pallethaak, puinbak of pannenklem: ook deze zijn gekeurd 
en voorzien van de juiste certificaten. Wij zorgen daarvoor.”
Een belangrijk aspect is scholing, zegt Nijkamp. “Kranen  
zijn er in twee categorieën: tot 10 ton meter en daarboven.  
Voor kranen van meer dan 10 ton meter is een TCVT-hijs-
bewijs vereist, een opleiding Machinist Mobiele Kraan.  
Voor kleinere kranen is geen opleiding vereist. Hoewel het  
voor de wet dus niet hoeft, bieden wij onze klanten een 
opleiding aan voor omgaan met de kleinere kranen. 
De opleiding wordt verzorgd door BLOM, een landelijke 
opleider. Die heeft voor onze kranen een opleidingsdag 
ontwikkeld. Tijdens die dag wordt eerst de theorie van veilig 

Nolanda Klunder

Vijftien jaar geleden richtte Ard Nijkamp met compagnon 
Raymond Damhuis All-Up op. Anno 2022 is All-Up, importeur 
en leverancier van verticale transportmiddelen, een begrip 
in de markt. “We werkten allebei al in de branche van  
machines en zagen een gat in de markt”, vertelt Nijkamp. 
“We huurden een pand in Almelo – het pand dat we nu 
in bezit hebben – en begonnen. Vanaf dag één zijn we 
gegroeid in klanten, omzet en personeel.”

TRANSITIE VAN LIFT NAAR KRAAN
“Ik vond de markt, de klanten én de producten vanaf het 
begin leuk”, vertelt Nijkamp. “Het mooie is dat onze pro-
ducten heel tastbaar zijn: machines, liften, hijskranen.  
We gingen een nauwe samenwerking aan met twee grote 
Duitse fabrikanten: Paus, waar we de ladderliften van 
verkopen, en Klaas, waarvan we de hijskranen verkopen. 
We geloven namelijk sterk in focus: zorg dat je in één ding 
kampioen wordt. Dat ene ding was voor ons de kranen. 
We zagen dat er een groeimarkt zat in de dakenbranche. 
Vooral voor pannendekkers kon de overstap van liften naar 
kranen belangrijk zijn, omdat kranen veel fysieke belasting 
zouden wegnemen. Wij zijn ons de afgelopen vijftien jaar 
gaan inzetten om de branche die overstap te laten maken. 
Dat vergde uiteraard een lange adem. De markt moest 
ermee kennismaken, want het was nieuw voor Nederland. 
Om er bekendheid aan te geven, waren we de eerste vijf, 
zes jaar veel met kranen onderweg om ze te laten zien en 
mensen ermee te laten werken om te proberen. En toen  
begon het: toen we er een stuk of drie, vier verkocht had-
den, vooral aan grote namen, ging het snel. Het product 
was door onze inzet geaccepteerd.”
“Ik ben er trots op dat het ons gelukt is om de transitie van 
lift naar kraan in Nederland te bewerkstelligen, want daar-
door zijn er veel mensen die efficiënter kunnen werken, met 
minder fysieke arbeid. Zij komen daardoor ’s avonds na een 
dag werken een stuk frisser thuis. Een kraan of een pannen-
lift is immers een verschil van dag en nacht.”

In deze rubriek laat Roofs 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.

hijsen en omgaan met zaken als hijskettingen en banden 
behandeld, afgesloten met een examen, en vervolgens is 
er een praktijkdeel op de machines. Daarna krijg je een 
certificaat. Kortom, we zorgen ervoor dat onze klanten goed 
met de kranen om kunnen gaan. Als het nodig is, gaan we 
soms nog een keer extra langs voor meer uitleg.”

ALLE SEINEN OP GROEN
Nijkamp: “Wij denken altijd mee met de klant. Als de klant 
een bepaald probleem heeft of een werkzaamheid op een 
bepaalde manier wil kunnen doen, dan gaan wij aan de 
slag. Onze monteurs kunnen de machines vaak aanpassen. 
Is de vraag heel specifiek, dan gaan we naar de fabrikant. 
We werken met goede fabrikanten die speciale toebehoren  
kunnen maken, zoals een plateau op een ladderlift of een 
andere aanpassing. Een voorbeeld: een klant had bij zijn 
werkzaamheden geen toegang tot stroom. We hebben 
voor hem een hybride lift met een losse, draagbare accu 
geleverd.” Vanuit de markt komt vaker de vraag naar 
machines op niet-fossiele brandstof, vertelt Nijkamp. “Er is 
steeds meer vraag naar elektrische machines. Klaas heeft 
de eerste hybride kranen, met dieselmotor én elektromotor, 
al verkocht in Nederland. Op Dach & Holz stond onlangs  
de eerste volledige accukraan.”
De ladderliften levert All-Up niet alleen aan dakdekkers, 
maar ook aan geheel andere branches zoals woningont-
ruimers en verhuisbedrijven. Die laatste doelgroep is belang- 
rijker geworden voor het bedrijf, aldus Nijkamp. “Voor de 
verhuisbranche hebben we de Verhuisspecialift opgericht, 
losgekoppeld van All-Up. De Verhuisspecialift bestaat nu 
drie jaar en richt zich uitsluitend op deze doelgroep.  
Dat bleek een succesformule.”
“Het gaat heel goed met All-Up”, besluit Nijkamp. “We hebben 
nu twaalf man in dienst: monteurs binnen, monteurs voor 
onderweg die op locatie service en reparaties doen en  
drie man verkoop. We hebben de wind volledig mee.  
Sinds een jaar of twee, drie is de economie geweldig.  
Er is veel vertrouwen in de markt, er is veel werk.  

Er zijn problemen met levertijden, maar in de basis is alles 
goed. Onze klanten werken vooral in renovatie en daar is 
volop werk: verduurzaming van gebouwen, plaatsen van 
zonnepanelen, nul-op-de-meter-projecten – de inzet van 
onze machines wordt alleen maar meer. Alle seinen staan 
voor ons op groen.” ■

ARD NIJKAMP IN ACHT VRAGEN
BURGERLIJKE STAAT? 33 JAAR GETROUWD MET MONIQUE.

KINDEREN? TWEE ZOONS: BJORN EN TIM. TIM DOET NU  
VERHUISSPECIALIFT. SINDS HALF JUNI HEB IK EEN KLEINZOON.

WAT DOE JE ALS JE NIET WERKT? MOTORRIJDEN, REIZEN EN 
LEZEN (LIEFST MISDAADTHRILLERS ZOALS VAN JOHN GRISHAM).

FAVORIETE MUZIEK? MUZIEK UIT DE JAREN ’70.

FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING? VAN ALLE LANDEN 
WAAR IK BEN GEWEEST, IS MEXICO MIJN FAVORIET.  
EEN HEERLIJK VAKANTIELAND: HEEL MOOI, MET VEEL  
CULTUUR EN WITTE STRANDEN.

FAVORIETE STAD? ROME: DAAR IS ZOVEEL TE ZIEN,  
ER IS ZOVEEL CULTUUR, ZOVEEL HISTORIE.

FAVORIETE GEBOUW OF ARCHITECT? DE ARCHITECT VAN 
ONS EIGEN WOONHUIS, NICO ZANTINGE.

WAAR BEN JE IN JE WERK HET MEEST TROTS OP? OP WAT WIJ 
DE AFGELOPEN VIJFTIEN JAAR HEBBEN BEREIKT. EN MET ‘WIJ’ 
BEDOEL IK NADRUKKELIJK NIET ALLEEN ALL-UP: WE HEBBEN 
SAMEN MET DE KLANTEN EN LEVERANCIERS IETS MOOIS 
KUNNEN NEERZETTEN.

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

“ We zorgen ervoor dat 
onze klanten goed met de 
kranen om kunnen gaan”

AAN TAFEL MET… ARD NIJKAMPSPECIAL MATERIEEL EN MATERIALEN
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Aabo Trading bestaat dit jaar 35 jaar. Het bedrijf heeft echter nog 

meer te vieren. Vorig jaar ging het nieuwe filiaal in Leeuwarden open, 

wat onlangs groots gevierd werd. Een andere feestelijke vernieuwing  

is de aanschaf van een eigen kraanwagen.

Jubilerend Aabo Trading heeft  
nu een eigen kraanwagen

DECENTRAAL
De vestiging in Leeuwarden is het 21e filiaal van de dak-
groothandel. “We hebben hier maar liefst 2.400 m2 vloer-
oppervlak en daarmee zijn we het grootste filiaal, wat 
oppervlakte en volume van de voorraden betreft”, vertelt 
De Haas. Op korte termijn komen er nog meer vestigingen 
bij. De Haas: “We zijn nu bezig een filiaal op te bouwen in 
Groningen en er komen dit jaar nog twee filialen bij.  
Dat heeft te maken met onze manier van denken en aan-
pakken. Wij leveren vanuit de vestigingen, niet vanuit een 
centraal punt. Onze klanten zijn vooral kleine tot middel-
grote dakdekkersbedrijven, loodgieters en installateurs.  

Nolanda Klunder

Dakgroothandel Aabo Trading bestaat 35 jaar, een jubileum  
dat in alle filialen gevierd wordt. “We vieren dat samen met 
de klanten, want natuurlijk is onze goede band met klanten 
voor ons heel belangrijk”, benadrukt Erik de Haas, filiaal-
manager Leeuwarden. “In Leeuwarden hebben we het 
jubileum gecombineerd met de feestelijke opening van  
dit filiaal. We zijn al sinds vorig jaar open, maar vanwege 
corona was een feest toen niet goed mogelijk. Afgelopen 
mei hebben we dat ingehaald met een barbecue voor 
onze medewerkers en klanten.”

Voor hen is het heel praktisch om naar een  
filiaal in de buurt te kunnen gaan, waar ze direct  
persoonlijk contact hebben en de spullen 
meteen kunnen ophalen. Zonder lange reistijd 
kunnen ze hun materialen inladen en snel weer 
terug op hun klus zijn.”

Elke vestiging heeft zijn eigen voorraden en een 
industriële zetterij waar zink, Plastisol, koper en  
kleurgecoat staalplaat (PVDF) op maat gezet kunnen 
worden. “We zien dat er steeds vaker maatwerk wordt 
gevraagd, zoals zinken deklijsten, plastisol afdekkappen of 
goten op maat. Doordat wij ook hierin decentraal werken, 
kunnen we snel maatwerk leveren. Zo kan de klant zijn klus 
snel afmaken, waar concullega’s vaak één of twee dagen 
extra levertijd hebben.”

Decentraal werken biedt de dakgroothandel nog een 
voordeel, signaleert De Haas: “Natuurlijk merken wij het 
grondstoffentekort ook, maar we hebben er relatief weinig 
last van. Doordat wij voorraden op alle vestigingen hebben, 
kopen wij volumineus in en hebben we onze voorraden 
in stand kunnen houden. Als je werkt met één voorraad 
op het centrale filiaal, heb je die situatie niet. Wij hebben 
weinig nee hoeven verkopen wat dakdekkersmaterialen 
betreft. Isolatie ligt iets lastiger, maar ook daarin hebben wij 
nog redelijke voorraden. En dat is fijn, want het is nog nooit 
zo druk geweest. We hebben heel veel te doen.” 

KRAANWAGEN
Het filiaal in Leeuwarden heeft een primeur: het heeft als 
enige een eigen kraanwagen. Daarmee kunnen producten 
tot op het dak geleverd worden. “De aanschaf van een 
kraanwagen is voor ons de volgende stap in de service  
die we onze klanten kunnen bieden”, zegt De Haas.  

“Sinds een aantal jaar hebben we meerdere  
vrachtwagens. Het voordeel van eigen vracht-
wagens is dat we het vervoer in eigen beheer 
hebben. Dat maakt het vervoer sneller en  
efficiënter. Aan die service voegen we nu een 
eigen kraan toe. Wat is immers het minst aan-
trekkelijke van het werk van dakdekkers?  
Het sjouwen met materiaal. Met een rol op je 
nek een ladder op is een flinke inspanning. Om 
die dakdekker te ontlasten kunnen wij het  
materiaal op het dak plaatsen. Sinds mei 2022 
bieden we deze service aan in Noord-Nederland.  
We zien dat het inmiddels goed gaat lopen:  

de klant weet ons ook hierin te vinden. We monitoren hoe 
het verder gaat. Is het een succes, dan gaan we kijken of 
we het uitbreiden naar andere gebieden.”

“Als filiaalmanager mocht ik me verdiepen in welk type 
vrachtwagen we moesten kiezen. We kozen voor de  
IVECO X-WAY 8X2 met 460 pk, vanwege een combinatie 
van factoren. Deze wagen heeft een korte draaicirkel en 
hij is kort, maximaal tien meter lang. Dat is van belang 
voor gebruik binnen steden. Daarbij heeft hij een zeer ruim 
laadvermogen van 15.000 kilo. De kraan is een Effer 525 6S 
hydraulische laadkraan met een uitschuifbare heavy duty 
jib, een uitschuifbare knikarm en een bereik van bijna  
dertig meter. Dit is de sterkste in zijn soort. Daarbij is de kraan  
makkelijk en snel te positioneren. Belangrijk is ook dat het 
een zeer schone vrachtwagen is. Er zit een selectief kataly-
tisch reductiesysteem in (IVECO-HI-SCR) in plaats van een 
EGR-systeem, waardoor uitlaatgassen niet meer gerege-
nereerd hoeven te worden. Dit systeem, de compactheid 
van de wagen en de korte draaicirkel in combinatie met 
het gigantische laadvermogen en de sterke kraan maakten 
deze wagen tot de ideale wagen voor ons.” ■

SPECIAL MATERIEEL EN MATERIALEN BEDRIJFSNIEUWS

AABO Trading heeft voor de vestging Leeuwarden een IVECO X-WAY 8X2  

met 460 pk in gebruik genomen, de eerste vrachtwagen met kraan voor het bedrijf.

De kraan op de X-WAY is een Effer 525 6S hydraulische 

laadkraan met een uitschuifbare heavy duty jib en een  

uitschuifbare knikarm. Hiermee kunnen tot twaalf volle 

pallets met dakbedekking tot op 26 meter hoogte 

gebracht worden.

De nieuwe vrachtwagen zal worden ingezet om dakmaterialen  

op locatie te brengen.
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Veel ondernemers kennen de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en  

de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Maar wat  

te denken van de SSEB regeling of SEBA en EIA? De overheid stimu- 

leert het toepassen van meer schoon materieel in de bouw.  

Ondernemers kunnen vanaf dit voorjaar met subsidie uitstootvrij 

bouwmaterieel kopen. Ook is er subsidie voor de ombouw of aan-

passing van materieel van diesel naar waterstof of elektrisch.  

Waar te beginnen? Roofs helpt u op weg.

Subsidies maken emissieloos  
materieel mogelijk

bouwmachines kost veel geld. Daarom geven we  
bouw ondernemers graag een steuntje in de rug.”

LANDELIJKE SUBSIDIEREGELINGEN
MIA en VAMIL
Bent u ondernemer en wilt u fiscaal voordelig investeren  
in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken? 
Dat kan met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de 
Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Als u nieuwe emissieloze bouwmachines wilt kopen of 
leasen voor uw bedrijf, komt u mogelijk in aanmerking voor 
de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel 
(SSEB) Aanschaf. Deze regeling stimuleert de aanschaf van 
emissieloze (uitstootvrije) bouwwerktuigen, hulpfuncties  
en bouwvoertuigen. De subsidie bedraagt per nieuwe  
machine maximaal 40 procent (voor midden- en klein-
bedrijf maximaal 50 procent) van de meerkosten ten 
opzichte van een bouwmachine met verbrandingsmotor.

€ 23,5 MILJOEN
Vanaf 1 juli 2022 is een aanvullend budget van € 20,2 miljoen  
beschikbaar gekomen voor de SSEB regeling, mede omdat  
de eerste inschrijvingen de pot al helemaal hebben leeg- 
gemaakt. In totaal is er na deze ophoging in 2022 een 
budget van € 23,5 miljoen beschikbaar voor werktuigen en 
hulpfuncties in de SSEB Aanschaf, waarvoor u aanvragen 
kunt indienen tot en met 30 december 2022 (12.00 uur).
Zo zijn er tal van subsidieregelingen voor ondernemers 
beschikbaar om de aanschaf van groen materieel aan- 
trekkelijk te maken. Een kleine bijdrage aan de strijd tegen 
de stikstofproblemen die de bouw soms stilleggen en voor 
onze gezondheid en het milieu. Het kabinet trekt er tot 2030  
in totaal € 270 miljoen voor uit. Dat schrijft staatssecretaris 
Van Weyenberg (Infrastructuur en Waterstaat) aan de 
Tweede Kamer: “Uitstootvrij bouwen scheelt een hoop kop- 
zorgen over stikstof. En het is fijn voor de mensen die werken 
of wonen op en rond bouwplaatsen. Schonere lucht en 
minder herrie. Het ombouwen of vervangen van vervuilende 

AanZET
Aanschafsubsidieregeling Zero-Emissie Trucks.

SSEB
Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel.  
(zie boven)

SEBA
Voor ondernemers die volledig emissieloze bedrijfsauto’s 
voor het vervoer van goederen kopent of financial-leaset. 
De Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) geldt 
alleen voor bedrijfsauto’s (voertuigcategorie N1 of N2 tot 
een maximum gewicht van 4.250 kg) die zijn ontworpen  
en gebouwd voor het vervoer van goederen.

EIA
Heeft u een bedrijf dat investeert in een bedrijfsmiddel  
dat zorgt voor minder CO2-uitstoot? Energiezuinig is?  
Of duurzame energie toepast? Maak dan gebruik van  
de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). U kunt dan  
45,5 procent van de investeringskosten aftrekken van de 
winst. Dit verlaagt uw fiscale winst.

VEKI
Wilt u binnen uw onderneming CO2-besparende maatre-
gelen nemen, waarvan de werking is bewezen? Maar loopt  
u tegen te hoge investeringskosten aan? En is de tijd waarin 
deze kosten zich terugverdienen langer dan 5 jaar? Dan is 
de subsidie Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI) 
mogelijk de oplossing voor u.

Kijk voor alle landelijke subsidies op rvo.nl

REGIONALE INITIATIEVEN
In onder meer het Klimaatakkoord, Schone Lucht Akkoord 
en de Aanpak Stikstof zijn doelstellingen vastgesteld voor 
het terugdringen en voorkomen van uitstoot van mobiele  
werktuigen en bouwlogistiek. De aanpak Schoon en 
 Emissieloos Bouwen (SEB) heeft als doel samen met stake-
holders in de bouwsector een haalbare en effectieve route-
kaart op te stellen, waarin de verduurzaming van mobiele 
werktuigen en bouwlogistiek tot 2030 vorm krijgt.

“ Uitstootvrij bouwen  
scheelt een hoop  
kopzorgen over stikstof”

Het hebben van emissieloos materieel maakt het  
mogelijk deel te nemen aan diverse regionale initiatieven. 
De website van SEB helpt ondernemers in de bouw naar 
een emissieloze bouw in 2030. Op deze site zijn ook  
regionale initiatieven in kaart gebracht.  
Zie www.opwegnaarseb.nl. ■

SPECIAL MATERIEEL EN MATERIALEN

(Foto: Rijkswaterstaat)



Hét filiaal voor al uw dakmateriaal

BROUWERS
ZINK & DAK

De feestavond wordt 
u aangeboden door:

Vrijdag 24 maart 2023
Evenementencentrum                                         in Nijkerk

Dak van het Jaar 2022

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

De presentatie zal in handen zijn van dagvoorzitter 
Rens Merckelbach

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

Rond 20.15 uur Optreden van Tonprater 
Rob Scheepers

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

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

D É  D A K B E G R O E N E R

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

dvhj2022adv.indd   1dvhj2022adv.indd   1 05-07-2022   10:1605-07-2022   10:16
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Samen met de AMAK-fabriek heeft Vlutters een oplos-
sing bedacht om in zeer moeilijke omstandigheden 
toch aangelijnd te kunnen werken. Daartoe is op alle 
AMAK-kranen exclusief voor Vlutters een PBM-functie 
mogelijk gemaakt zodat altijd valbeveiliging aan wezig 
is en dus altijd en in iedere bouwsituatie veilig kan 
worden gewerkt. Uiteraard is alles volgens de Europese 
norm EN795 gecertificeerd. 

Als leverancier van AMAK-kranen biedt Vlutters  
Tools & Safety de mogelijkheid om relatief 
eenvoudig kennis te maken met de mogelijk-
heden van een AMAK kraan, namelijk door er 
een te huren. De verhuuractiviteiten worden 
service-technisch ondersteund door een des-
kundige technische dienst met twee mobiele 
werkplaatsen, zodat stilstand tot een minimum 
wordt beperkt. ■

In Winterswijk bouwt aannemer Koopmans Bouw aan het Hof van 

Tuunte. Het project bestaat uit negen circulaire houten woningen  

die modulair worden gerealiseerd op het Siloterrein. Om de in Wehl  

geprefabriceerde woningen veilig te kunnen bouwen, heeft Vlutters 

Tools & Safety een mobiel ankerpunt gebruikt in combinatie met  

een AMAK aluminium kraan. 

Materieel voor Veilig 
en efficiënt werken

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

NaarOpVan_20220314_A4.indd   1NaarOpVan_20220314_A4.indd   1 14-3-2022   14:35:0714-3-2022   14:35:07

SPECIAL MATERIEEL EN MATERIALEN

Te huur.

Aangelijnd monteren.
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De organisatie van de vier dagen durende vakbeurs DACH+HOLZ  

International in Keulen is blij met het resultaat van de jongste editie. 

Deze vond afgelopen 5 t/m 8 juli plaats in de Messe. 342 bedrijven 

uit twintig landen toonden er hun noviteiten. “De zomereditie was 

een voorbeeld van netwerken op z’n best. Zowel bezoekers als stand-

houders waren het er unaniem over eens dat de gesprekken die ze 

voerden van hoge kwaliteit waren en meer diepgang hadden.”

DACH + HOLZ International 
een bijzondere beurs

“Er ontbraken een aantal bekende bedrijven op de zomer- 
editie van DACH+HOLZ International 2022”, zegt Klaus Plaschka,  
algemeen directeur van organisator GHM. “Maar de exposanten  
die er waren, hadden het perfecte podium voor hun producten  
en profiteerden van de toegenomen belangstelling. Ze waren  
positief onder de indruk van de business die ze de afgelopen  
vier dagen genereerden.” 

INNOVATIES
Er was veel te zien in de drie hallen van DACH+HOLZ International.  
Het Duitse bedrijf Rooffox GmbH presenteerde In een korte pitch  
van de ‘Flat Roof Fox’ een snijmechaniek om bitumen op maat te snijden. 
Ontwikkeld door dakdekker Tobias Büttgen, oprichter van Rooffox,  
die het handmatig snijden een tijdrovend proces vond. (Zie ook 
Nieuwslijn Special). Haidl uit Passau toonde twee vindingen: een tijde-
lijke regenpijp die aan de dakgoot bevestigd wordt totdat de definitieve 
buis aangesloten wordt en een toilet met opblaasbare wanden voor 
op de bouwplaats. 

VESTIGING DUITSLAND
Frank van Kalkeren, Operations Manager bij Eurofast is tevreden over 

de deelname aan de beurs. “Wij gebruikten de 
beurs om Eurofast op vier vlakken te promoten. 
Ten eerste om Eurofast Germany te promoten. 
Sinds 1 juni heeft de Eurofast Group nu ook 
een vestiging in Duitsland waarvan de werk-
nemers uiteraard op de stand aanwezig waren. 
Daarnaast benadrukken we dat Eurofast niet 
alleen leverancier is van bevestigers, maar ook 
een full-service technisch adviesbureau, dat 
ook adviezen geeft over het maken van daken 
en dak en wand constructies. De technische 
ondersteuning bestaat bij platte daken onder 
andere uit windlastbere kening of uittrekproeven 
op het dak.

“We toonden verder onze nieuwe afschotbeves-
tiger, de Eurofast EAS afschotbevestiger voor 
betonnen ondergronden Ook was er aandacht 
voor Eurofast DEK-FIX, de ergonomische ver-
werkingsmachine voor schroeven op band in 
combinatie met drukverdeelplaatjes waarbij 
het aanbrengen van deze combinatie arbo-
vriendelijk kan worden uitgevoerd. “Het gemis 
van grote partijen is wel jammer. Het verbaasde 
ons dat een paar andere grote bedrijven niet 
aanwezig waren waardoor het relatief rustig 
was. Maar dat kan ook liggen aan het tijdstip, 
zo vlak voor de zomer en ook het aantal keren 
uitstellen kan van invloed zijn geweest.”

Joost van Ekeris (van Ekeris Expo service B.V.) 
vertegenwoordigt diverse Duitse beurzen  
in Nederland waaronder DACH + HOLZ Inter-
national Hij sluit zich aan bij die conclusie.  
“Het voordeel was wel dat standhouders meer 
tijd konden nemen voor potentiële klanten.” 
Heel druk was het op de stand van Sempergreen. 
“Ik merk dat de belangstelling voor groene 
daken en biodiversiteit erg groot is. Ook andere 
stands hadden aandacht voor het thema”, 
aldus Van Ekeris.

DACH+HOLZ International is om de twee jaar, 
afwisselend in Keulen en in Stuttgart.  
De volgende editie is op 8 maart 2024 in  
Stuttgart. Van Ekeris: “Bij de editie in Keulen  
ligt het accent op de daken. In Stuttgart op 
hout en komen er meer bezoekers uit Oostenrijk 
en Zwitserland. Het is een bijzondere beurs met 
focus op een onderwerp dat in de grote bouw-
beurzen ondersneeuwt. Dat maakt de beurs zo  
bijzonder, zo specifiek. Er is niets anders dan  
DACH+HOLZ International.” ■

SPECIAL MATERIEEL EN MATERIALEN BEURS

Rond de 20.000 bezoekers uit meer dan 50 landen. (Foto’s: DACH+HOLZ international)

Netwerken op z’n best.

Eurofast EAS afschotbevestiger.
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Als er snel, efficiënt, en ergonomisch gewerkt dient te worden dan is 

werken met een verwerkingsmachine dé oplossing. Naast de gang-

bare machines voor de verwerking van tule-schroefcombinaties  

biedt Guardian als eerste een machine op de markt specifiek voor  

de verwerking van getande tules: de Hipertool. 

Verwerkingsmachines voor 
tule- schroefcombinaties

BESPARING OP ARBEID
Naast vermindering van het risico op uitval door lichamelijke 
belasting beïnvloedt werken met een verwerkingsmachine 
de factor arbeid. De reden is simpel: met een verwerkings-
machine kan sneller gewerkt worden. Op grote daken levert 
dat aanzienlijke besparingen op, hetgeen in tijden van per-
soneelsschaarste een belangrijk voordeel is. Dit geldt voor 
alle verwerkingmachines. Werken met de Hipertool in com-
binatie met high perfomance tules, zoals de RB48, heeft als 
extra voordeel dat er bredere dakbanen gebruikt kunnen 
worden en dat betekent in verhouding minder bevestigers 
per vierkante meter. Dat bespaart arbeid en geld. 

KWALITATIEVE VERWERKING
Een laatste voordeel van de inzet van een verwerkings-
machine is dat tule-schroefcombinaties gegarandeerd 
gelijkmatig en op dezelfde diepte bevestigd worden.  
De bediening is over het algemeen heel eenvoudig. 

SPECIAL MATERIEEL EN MATERIALEN

De Hipertool

Detail Hipertool met  

tule-schroefcombinatie.

De Guardian PP260 is te gebruiken voor niet-getande tules.

TULES: GETANDE OF NIET-GETAND
De keus voor getande tules of niet-getande tules hangt met 
name af van de windbelasting. Gebruik van getande tules, 
ook wel high performance tules genoemd, is aan te raden 
wanneer sprake is van grote windbelasting. Met getande 
tules worden hoge rekenwaarden bereikt, zodat het dak 
beter bestand is tegen die hoge windbelasting. De getande 
tule-schroefcombinaties van Guardian zijn geschikt voor 
toepassing op elke gangbare ondergrond. Afgezien van  
de combinaties voor beton kunnen alle tule-schroefcombi-
naties in de Hipertool verwerkt worden. 
Is de windlastbelasting laag, dan voldoen niet-getande of 
‘standaard’ tules in combinatie met een schroef. De specia-
listen van Guardian kunnen hierover adviseren en een 
specifieke windlastberekening maken. 

Voor meer informatie over werken met machines, het aan-
vragen van een windlastberekening of een demonstratie: 
www.guardian.nl. ■Tekst en beeld: Guardian

In tegenstelling tot de handmatige verwerking van tule- schroefcombinaties is het bij verwerking met 
een machine niet nodig om voorovergebogen of geknield te werken. De dakdekker die het apparaat 
bedient, staat rechtop. Daardoor is de belasting voor de rug en bovenbenen veel lager en is, bij correct 
gebruik, het risico op rugklachten nagenoeg nihil. Ook verplaatsing van de machine kost nauwelijks 
kracht; de wieltjes maken het mogelijk om deze eenvoudig vooruit te duwen.  
Dit alles reduceert de kans op uitval door lichamelijke problemen sterk. 
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REZ Dakveiligheid toont als eerste gecertificeerd installateur van  

valbeveiliging aan dat naast het leveren van producten, monteren  

en installeren ook het veilig werken een belangrijk toetsbaar onderdeel 

is binnen de organisatie.

Volledige certificatie  
conform SCL Original

Het zal de meesten niet zijn ontgaan. Alle partijen in de 
bouw die de Governance Code Veiligheid in de Bouw 
(GCVB) hebben getekend of deze onderschrijven, of van 
bedrijven die voor deze partijen werkzaamheden uitvoeren, 
wordt vanaf 2022 een extra investering gevraagd in de 
veiligheid van medewerkers. De Safety Culture Ladder (SCL) 
wordt hierbij gehanteerd als standaard instrument om het 
veiligheidsbewustzijn meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar 
te maken.

De SCL wordt toegepast binnen het initiatief van de  
Governance Code Veiligheid in de Bouw en heet daar 
Veiligheid in Aanbestedingen (ViA). Deze handreiking is 
bedoeld voor zowel opdrachtgevers (publiek en privaat) 
als opdrachtnemers. Opdrachtnemers kunnen zijn:  
hoofdaannemers, onderaannemers, maar ook leveranciers 
van architecten- en ingenieursdiensten. Een opdrachtnemer 
kan ook opdrachtgever zijn, zoals een hoofdaannemer dat 
is voor een onderaannemer. De ViA betekent dus verankeren  
in de bedrijfsvoering en dit geldt bij alle opdrachten, inclu-
sief die voor architecten- en ingenieursdiensten.  
De publieke ondertekenaars verklaren ViA van toepassing 
op al hun opdrachten binnen de scope van ViA. Voor private 
ondertekenaars geldt dat zij ViA als norm hanteren, ook als 
er dit niet vanuit een contracteis wordt verlangd!

Het behalen van een trede 
op de Safety Culture Ladder 
gaat niet vanzelf. Hier gaat 
een uitgebreid implementa-
tie- en certificatietraject aan 
vooraf. Vervolgens worden 
ont wikkelstappen bepaald in het Plan van Aanpak en wordt 
een projectteam samengesteld. Daarna volgt de uitvoering 
van de veranderactiviteit (Plan van Aanpak).
REZ Dakveiligheid heeft voor het tweede jaar op rij zijn volle-
dige certificatie conform SCL Original verkregen. Dit vond 
plaats door middel van een audit en certificatieverklaring 
door TüV Nederland. Alle monteurs van REZ Dakveiligheid 
zijn uitgerust met mobiele communicatie, waarbij via een 
portal voor aanvang van de werkzaamheden een LMRA  
dient te worden ingevuld, inclusief het maken van de object- 
foto’s op locatie. Bij een onveilige situatie worden deze direct 
automatisch via mail en sms gemeld bij de projectleider,  
die direct actie onderneemt. Deze portal wordt sinds kort 
ook gebruikt voor het maken van inspectie- en onderhouds- 
rapportages en as-built dossiers, zodat ook de Wet Kwaliteits-
borging (die januari 2023 ingaat) geborgd is voor het aan-
leveren van de juiste informatie aan de opdrachtgever. ■

SPECIAL MATERIEEL EN MATERIALEN SAFETY CULTURE LADDER

In samenspraak met de opdrachtgever is ook hier gezorgd voor 

collectieve valbeveiliging (in de vorm van steigers). De veiligheid 

tijdens de uitvoering wordt altijd vooraf met de opdrachtgever 

besproken; de monteurs krijgen instructies over hoe er veilig  

gewerkt dient te worden. 

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

ONDERHOUDADVIES REALISATIE

Voor aantoonbaar veilige daken
www.rezsafetygroup.nl

� 078 - 6100 321
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SPECIAL MATERIEEL EN MATERIALEN NIEUWSLIJN

BEURS ZERO EMISSION | ECOMOBIEL
Van 11 tot en met 13 oktober wordt in de 
Brabanthallen tegelijk met de Vakbeurs 
Energie Zero Emission | Ecomobiel georga-
niseerd. Het alweer de dertiende editie van 
deze zakelijke beurs waarin vooral praktische 
oplossingen worden getoond om econo-
mischer en duurzamer om te gaan met  
mobiliteitsvraagstukken. Denk bijvoorbeeld 
aan manieren om energie- en brandstof-
kosten te verlagen, de ideale mobiliteitsmix  
samen te stellen, slimme organisatie van een wagenpark of betere doorstroming van verkeer door weggebruikers tijdig  
te informeren. Tijdens Zero Emission | Ecomobiel kunnen bezoekers in een groot aantal kennissessies op de hoogte raken 
van de laatste innovaties, de nieuwste elektrische bedrijfswagens, financieringsvormen, mogelijkheden voor slim laden  
en energieopslag. Brabanthallen ’s-Hertogenbosch van 10.00 tot 17.00 uur. www.ecomobiel.nl.

VERHUIZING SOPREMA CENTER 
Soprema Center Oldenzaal is verhuisd naar Hengelo. 
Klanten in de regio Twente kunnen vanaf 25 juli  
terecht in het Soprema Center Hengelo aan de  
Aquamarijnstraat 95. 

NIEUWE CATALOGUS LEISTER
In juli is de nieuwe catalogus van Leister verschenen.  
Leister Technologies AG levert producten met een breed scala 
technologieën voor het verwerken van kunststoffen. De catalogus  
staat uiteraard boordevol met het enorme assortiment aan 
lasapparaten en toebehoren, die in grote aantallen gebruikt 
worden in de dakdekkersbranche. Daarnaast is heeft het docu-
ment ook iets van een Wikipedia voor kunststoflassen. Soorten 
lassen en het lasproces wordt uitgelegd; daarna volgt een zeer 
gedetailleerd deel waarin uit de doeken wordt gedaan wanneer 
en onder welke omstandigheden welk apparaat te gebruiken is. 
Een ideale wegwijzer voor degene die op zoek is naar de juiste 
apparatuur. Te downloaden via www.leister.com/nl. 

REVOLUTIONAIR LADDERLIFTSYSTEEM 
Het SafeStow4 ladderliftsysteem van Rhino Products is 

een slim en uiterst handig middel voor het laden, lossen 
en vervoeren van ladders op het dak van lichte bedrijfs-
wagens. Het aerodynamisch ontworpen systeem wordt 

geleverd in twee lengtes (2,2 m en 3,1 m) waarmee zonder 
krachtsinspanning ladders tot resp. 3,50 m en 4.75 m veilig 

zijn te laden en te lossen. De SafeStow4® combineert een 
zeer lage totale hoogte met een buitengewone veiligheid 
en comfort. Stevige veiligheidsgordels houden de ladders 

op hun plaats en ook de anti-vibratievoorzieningen zorgen 
voor veilig transport. Het systeem is opgebouwd uit sterke 

componenten van rvs en aluminium en is in vier uitvoe-
ringen leverbaar: enkel, dubbel, extra breed en speciale 

uitvoering. Het ladderliftsysteem wordt ondersteund door 
middel van gasveren. Safestow4 is toepasbaar op nage-

noeg alle gesloten bestelwagens en kleine vrachtwagens; 
maatwerk is ook mogelijk. 

ZERO EMISSION SOLAR-LICHTMASTEN
Boels Rental verhuurt als eerste in Europa zero emission  
solar-lichtmasten op aanhangwagens. Dergelijke lichtmasten  
zijn al in omloop als stationaire mast of met oplegger,  
maar nog niet op een aanhangwagen. De 4 x 60W led 
solar- lichtmasten van Boels worden aangedreven door  
zonne-energie (drie zonnepanelen van 305 W) en hebben  
hierdoor het ECO-label voor duurzame machines en gereed- 
schappen ontvangen. Mocht er geen zon zijn, dan is de 
mast op te laden met een 2kVA inverter. De lichtmast biedt 
een groot verlichtingsbereik en is dimbaar in vier verschil-
lende sterktes. Op de laagste stand (25% dimmen) kan de 
lichtmast tot wel 365 dagen verlichten zonder bij te laden. 
Eén lichtmast bespaart gemiddeld 1,3 kg CO2 per uur ten 
opzichte van alternatieven op fossiele brandstoffen. Via een 
IoT-systeem zijn de masten op afstand de masten te moni-
toren. group.boels.com/nl

MKB VINDT ELEKTRISCHE BESTELAUTO TE DUUR  
EN WIL BPM-VRIJSTELLING TERUG

Door het vervallen van de bpm-vrijstelling voor bestelauto’s dreigen  
ondernemers te blijven rijden in bestelwagens op fossiele brandstoffen.  

“Elektrisch rijden wordt te duur”, zo stelt MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof in De Telegraaf. In het regeerakkoord is 
afgesproken dat de vrijstelling van bpm voor bestelauto’s tussen 2024 en 2026 in stappen wordt afgebouwd. Emissievrije 

bestelauto’s blijven wel vrijgesteld van bpm. VNO-NCW en MKB-Nederland verwachten dat ondernemers niet snel voor een 
elektrische variant kiezen omdat die net als bij personenauto’s een stuk duurder is in aanschaf en een kleine actieradius 

heeft, zeker als de wagen zwaar beladen wordt. “We willen echt graag meewerken aan de elektrificatie an het wagenpark”, 
zegt Vonhof desondanks. “Maar dat moet dan wel reëel zijn en gestimuleerd worden. De bpm scheelt al snel een kleine  

40 procent in de aanschaf van een auto. Voor bestelauto’s is dat gemiddeld ruim € 11.000,” rekent Vonhof. Hij noemt dat in 
De Telegraaf “een onredelijke lastenverzwaring die vooral ondernemers in het mkb gewoon niet kunnen dragen”.
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VGO-KEUR IN DE PRAKTIJK

Van Venrooy Dakbedekking is sinds 2019 in het bezit van het VGO-keur. 

Het bedrijf is zich, aangemoedigd door een zorginstelling in 2014, stap 

voor stap gaan verdiepen in RGS. Sandra van Venrooy, manager RGS 

bij Van Venrooy Dakbedekking: “Eigenlijk pasten we de meeste facetten 

van RGS al toe. Het zat verankerd in het bedrijf, alleen noemden we  

het anders.”

“ Al onze kennis en kunde 
kunnen we kwijt met RGS”

Dit zorgt niet alleen voor continuïteit en een nette boterham, maar ook voor heel  
zinvol werk. Wij helpen de opdrachtgever als partner in de keuzes die gemaakt moeten 
worden om zo efficiënt en (kosten)effectief mogelijk met hun dakbezit om te gaan en 
om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Dus met name wat, wanneer, waar en 
hoe dat het beste kan gebeuren.” 

Tekst: Stichting VGO-Keur

Voordat Van Venrooy zich ging 
verdiepen in het keur, werd 
op projectbasis namelijk al 
standaard een vorm van RGS 
toegepast. Zoals het geven van 
advies op maat, het doorreke-
nen van scenario’s, het verrich-
ten van kwaliteitsmetingen en 
het uitvoeren van nulmetingen 
en warme opnames. In de 
beheerfase had Van Venrooy 
ook al ruime ervaring opge-
bouwd met conditiemetingen, 
storingsonderhoud en periodiek 
onderhoud op daken. Direct 
plaatst zij een kanttekening: 
“RGS is geen trucje, je kunt het 
er niet even bij doen. Je organi-
satie moet echt goed op de rit 
staan, de documentenstroom 
op kantoor moet kloppen,  
je moet het juiste type mensen 
in huis hebben of halen. 
 
Waar komt jouw enthousiasme  
voor RGS vandaan en wat 
levert het op?
“Je gaat een lange termijn-
relatie met de klant aan en dan 
niet voor één project, maar 
voor het complete dakenbezit 
in verschillende stadia.  

 
In hoeverre verandert de relatie met de opdrachtgever?
“De opdrachtgever kan op hoofdlijnen sturen en wij kunnen 
al onze kennis en kunde kwijt. Daarbij werk je echt gelijk-
waardig samen met de opdrachtgever, ieder met zijn eigen 
expertise. Daarnaast wordt de kritische blik van onze vak-
mannen gewaardeerd. Dit geeft veel voldoening en maakt 
mede dat Van Venrooy een leuk bedrijf is om bij te werken.” 
 
Past VGO-keur wel bij dakdekkersbedrijven? 
“Je ziet wel dat VGO-keur is toegeschreven op de schilders- 
en onderhoudsbranche. Dat maakt het wat lastig om als 
dakdekkersbedrijf hierin je weg te vinden. De terminologie 
is gericht op schilders, terwijl dakdekkers toch echt anders 
werken. Het heeft ons enkele jaren gekost om de vertaalslag 
te maken tussen het keurmerk en onze werkwijze. Een schil-
dercyclus bedraagt ongeveer zeven jaar, in onze branche 
is dat geheel anders, omdat goede daken 30+ jaar mee-
gaan. Met de wet kwaliteitsborging die eraan komt, worden 
geborgde keuringen tijdens de uitvoering steeds belang-
rijker. Dat geldt ook voor tussentijdse conditiemetingen.” 

Waarom heeft het een jaar geduurd  
om het VGO-keur te halen?
“Het had te maken met werkbelasting, omdat we in die 
periode een aantal grote opdrachtgevers erbij kregen,  
van wie we vanuit RGS het complete dakenbezit in porte-
feuille kregen. Dus onze focus was eerst daarop gericht.  
Het ging zo snel dat RGS zich bij ons al had bewezen,  
voordat we het daadwerkelijke keurmerk binnen hadden. 
Onze opdrachtgevers stellen het keur nog niet als eis,  
maar indirect speelt het toch een rol.”“

Hoe heeft Van Venrooy toch de weg weten te vinden?
“Het duurde even voordat we onszelf de tijd gunden om 
onze RGS-werkwijze te vertalen zoals benoemd in de richt- 
lijnen van VGO-keur, welke oorspronkelijk afgeleid is uit de 
schildersbranche. Dakdekkers inspecteren bijvoorbeeld 
veelal op basis van de NEN2767. We werken niet met een 
percentage van de woningen-opname en goede daken 
gaan 30+ jaar mee. Bij ons is de cyclus dus anders, zijn  
keuringen tijdens applicatie en oplevering heel belang-
rijk en daarna periodieke inspecties. Door onderhoud en 
 beheer van het gehele bezit van bijvoorbeeld een woning-
corporatie heb je veel daken in beheer die je (nog) niet 
zelf hebt aangebracht of vernieuwd.”
 
Wat vind je de belangrijkste voordelen van RGS?
“Adviezen worden serieus genomen, we bekijken de daken 
van de objecten integraal van storingsonderhoud tot en met 
verduurzaming. Als bedrijf draag je nu ook echt bij aan het 
realiseren van een goede Total Cost of Ownership (TCO)  
en CO2 neutraal in 2050. Van opdrachtgevers krijg je ruimte 
om te innoveren en te experimenteren. RGS geeft ons de 
zekerheid van continuïteit, we kunnen nu een stuk verder 
vooruit plannen: eerst was dat maar een half jaar, nu drie 
tot vijf jaar. Het resultaatgericht samenwerken maakt het 
werk veel leuker. Je kennis en kunde worden gewaardeerd 

om de resultaten en doelstellingen te halen, niet alleen op 
operationeel vlak, maar ook op tactisch en strategisch vlak. 
Je bent echt een sparringpartner van de opdrachtgever.”

Raad je andere dakbedrijven VGO-keur aan? 
“Bij ons in de branche werken wij en een aantal andere 
kwaliteitsdakdekkers met DAKMERK, een keurmerk dat is 
gericht op de technische kwaliteit van daken en waarbij 
periodieke onafhankelijke dakenkeuringen zijn inbegrepen*. 
Het goede aan VGO-keur vind ik de onafhankelijke toetsing 
op resultaatgericht samenwerken door KIWA en de jaarlijkse 
financiële toetsing met betrekking tot de gezondheid en 
stabiliteit van het bedrijf. Daarnaast is het VGO-keur breder 
dan alleen de dakenbranche. Het staat als keurmerk voor 
goed onderhoud en beheer aan vastgoed door partijen 
die de expertise in huis hebben, dit proactief delen en 
goed resultaatgericht kunnen samenwerken.”
 
Maar je maakt ook een voorbehoud?
“Inderdaad. Stel je bent als dakdekkersbedrijf gelukkig  
met nieuwbouw of renovatie via de traditionele manier van  
aanbesteding en je bovendien het liefst alleen met de 
uitvoering van het werk zelf bezig bent, vraag je dan af of 
je wel RGS wilt. Iedereen gebruikt tegenwoordig RGS als 
modewoord. Maar er is nog steeds een prima opdracht-
geversmarkt die traditioneel blijft.”

Hoeveel tijd vraagt het aanvragen van het keur?
“Onderschat het traject niet. Alleen al het voorwerk vraagt 
minimaal twee maanden fulltime werk. Als je als bedrijf  
uit de traditionele aanbestedingen komt, heb je nog een 
lange weg te gaan. Houd dan rekening met een door-
looptijd van zo”n twee jaar om je organisatie anders in  
te gaan richten.” 

Wat is jouw tip?
“Ga het gewoon doen en neem een deskundige in de arm.  
Eigenlijk is ons het traject van certificering best meegevallen. 
Ik schat dat 30% van de dakbedrijven ‘van nature’ al werkt 
volgens een aantal onderdelen van de RGS-methodiek.” 

(*) Aanvulling van de redactie: Naast DAKMERK kunnen 
dakdekkersbedrijven KOMO gecertificeerd zijn volgens 
BRL 4702 wat een totaal onafhankelijke beoordeling op de 
processen binnen het bedrijf en de kwaliteit van uitvoering 
en de veiligheid inhoudt. ■

Sandra van Venrooy: “Het VGO-keur is toegeschreven op de schilders- en onderhoudsbranche.  

Dat maakt het wat lastig om als dakdekkersbedrijf hierin je weg te vinden.”



GECERTIFICEERD, BRANDVEILIG EN INZETBAAR 
VOOR REPARATIE EN ONDERHOUD:
ALSAN VLOEIBARE WATERDICHTINGSPRODUCTEN 
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Soprema Nederland is de fabrikant voor het complete 
pakket met logistiek op maat en altijd dichtbij!

WWW.SOPREMA.NL
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Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

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

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

Nu ook in 
Leeuwarden!

Duurzaam 
verwarmen 
zonder gas...

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

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

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

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

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

Bekijk alle openstaande 
vacatures op:

www.aabo.nl/vacatures

Kom werken bij 
Aabo Trading!
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JURIDISCHE ZAKEN

In maart 2018 publiceerde Deloitte een onderzoek naar het benutten  

van dakoppervlak voor zonnepanelen. De conclusie was dat bij het 

gebruik van al het geschikte dakoppervlak, de opgewekte zonne- 

energie kan voorzien in 50% van de Nederlandse elektriciteitsvraag.  

In datzelfde jaar riep Tweede Kamerlid Dik-Faber in een motie op tot 

een nationale Zonneladder: om landbouw en natuur zo veel mogelijk 

te ontzien moeten primair onbenutte daken worden gebruikt om  

zonne-energie op te wekken. De zonneladder maakt nu standaard 

deel uit van menig Regionale Energiestrategie (RES). 

Over netaansluiting en woz-object- 
afbakening bij zonnepanelen op daken 

Het dak is halfvol

der verplicht is om op verzoek ten minste één netaansluiting 
per ‘onroerende zaak’ te realiseren (art. 23 lid 1). Het moet 
dan gaan om een ‘onroerende zaak’ in de zin van de  
Wet woz. Aanvankelijk was de gemeentelijke woz-beschikking 
dan ook bepalend voor de vraag wat als onroerende zaak 
moest worden aangemerkt. Een uitspraak van het College  
van Beroep voor het bedrijfsleven uit 2020 heeft dat uitgangs-
punt genuanceerd. Een woz-beschikking levert nu slechts 
een weerlegbaar bewijsvermoeden op van de stelling 
dat sprake is van een onroerende zaak. De netbeheerder 
heeft nu dus de mogelijkheid die stelling onderbouwd te 
weerspreken. 

WOZ-OBJECTAFBAKENING
Uit artikel 16 van de Wet woz en rechtspraak volgt dat 
woz-objectafbakening plaatsvindt aan de hand van de 
volgende stappen. In de eerste plaats moet sprake zijn 
van een onroerende (en dus geen roerende) zaak (artikel 
3:3 en artikel 3:4 van het Burgerlijk Wetboek (hierna BW). 
Vervolgens is van belang of de onroerende zaak juridisch 
is gesplitst, bijvoorbeeld in kadastrale percelen of door op-
stalrechten. Uitgangspunt daarbij is dat het zakenrechtelijk 
‘opsplitsen’ van een onroerende zaak, leidt tot evenzovele 
woz-objecten. 

De goede bedoelingen ten spijt, blijkt regelgeving weer eens 
in de weg te staan van optimale benutting van daken.  
Zo is een netaansluiting lang niet altijd mogelijk door veelal 
contractuele – en dus geen fysieke oftewel feitelijke – con-
gestie. Ook wordt de wettelijke aansluittermijn van 18 weken 
meer niet dan wel gehaald. En tot slot is het vol leggen  
van de juist daarvoor meest geschikte daken, bijvoorbeeld 
van logistiek vastgoed, een investering die niet uit kan.  
De in rekening gebrachte kosten van de daarvoor beno-
digde verzwaarde netaansluiting zijn simpelweg veel te 
hoog, in ieder geval zolang een verzwaarde aansluiting ten 
behoeve van zonnepanelen niet wordt gesubsidieerd dan 
wel anderszins goedkoper wordt. 
Omdat het voor de gebruiker veelal niet uitmaakt of sprake 
is van één zwaardere of meerdere reguliere aansluitingen, 
loont om bij ontwikkelingen met grote dakoppervlakken  
in een vroeg stadium te bezien op welke wijze optimaal  
van het dak gebruik kan worden gemaakt. Bijvoorbeeld 
door daar meerdere woz-objecten van te maken,  
met elk een eigen, aanzienlijk goedkopere netaansluiting.  
Hierna geven wij daarvoor een handreiking. 

RECHT OP NETAANSLUITING PER WOZ-OBJECT
De Elektriciteitswet 1998 (E-wet) bepaalt dat een netbeheer-

Indien een juridische splitsing ontbreekt, kan ook een feitelijke 
beoordeling ertoe leiden dat sprake is van verschillende 
woz-objecten. De onroerende zaak moet dan (feitelijk, 
bouwkundig) zijn opgesplitst in gedeelten die blijkens hun 
indeling bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden 
gebruikt. Dat kan bijvoorbeeld aan de orde zijn bij bedrijfs-
verzamelgebouwen. In dat geval volgt uit rechtspraak de 
eis dat sprake moet zijn van een zelfstandige en onafhanke-
lijke eenheid, die doorgaans afsluitbaar moet zijn.  
Uitgaande van het bedrijfsverzamelgebouw moet de be- 
wuste bedrijfsruimte niet meer dan bijkomstig afhankelijk  
zijn van buiten de ruimte aanwezige voorzieningen, zodat 
over een eigen toiletgroep en pantry moet worden beschikt.  

SAMENSTEL
De laatste en beslissende te beantwoorden vraag, is of de 
onroerende zaken dan wel zelfstandige gedeelten een 
‘samenstel’ vormen. Daarvan is sprake indien deze:

a.  dezelfde eigenaar of beperkt zakelijk  
gerechtigde hebben; 

b.  dezelfde gebruiker hebben; en
c.  naar de omstandigheden beoordeeld  

bij elkaar horen.

Ad a) Bij verschillende eigenaren kan dus 
geen sprake zijn van een samenstel, omdat 

een woz-object zich niet kan uitstrekken voorbij 
de grenzen van iemands vermogen. 

Ad b) Ook indien sprake is van één eigenaar  
kan nog sprake zijn van verschillende gebruikers, 

bijvoorbeeld huurders. In dat geval is geen sprake  
van een samenstel. 

Ad c) De vraag of de gedeelten naar omstandigheden 
beoordeeld bij elkaar horen, kan nogal subjectief worden 
geïnterpreteerd. De Hoge Raad acht daarvoor van belang 
of sprake is van een (geografisch) samenhangend geheel 
met één organisatorisch doel, waarbij ook samenhang die 
niet voor derden waarneembaar is relevant kan zijn. 

LEG MAAR VOL!
Toegepast op een te ontwikkelen gebouw vol met  
zonnepanelen, is het voor de woz-objectafbakening  
verstandig om:
•  met een deel van de zonnepanelen niets te doen en 

deze te gebruiken voor het eigen gebouw;
•  voor het andere deel (andere delen) een opstalrecht te 

vestigen, waarbij de zonnepanelen een andere eigenaar 
krijgen dan de eigenaar van het gebouw;

•  zekerheidshalve te zorgen voor een andere gebruiker, bij-
voorbeeld een huurder, van de zonnepanelen waarvoor 
een opstalrecht is gevestigd. 

TOT SLOT
Het is een goede ontwikkeling dat steeds meer daken 
zijn voorzien van zonnepanelen. Het moet echter niet zo 
zijn dat gedeelten daarvan leeg blijven, omdat de kosten 
van een verzwaarde aansluiting te hoog zijn. Juist in tijden 
waarin niet alleen het klimaat, maar ook de (on)afhan-
kelijkheid van Russisch gas urgent is, zou de (financiële) 
drempel voor een verzwaarde aansluiting zoveel mogelijk 
moeten worden weggenomen. Tot die tijd loont het om na 
te denken over de wijze waarop een dak wél kan worden 
volgelegd, ook als dat netbeheerders tegen de haren zou 
instrijken. Als netbeheerders de oplossingen die de praktijk 
nu zoekt liever niet zien, is te hopen dat zij betere alternatie-
ven kunnen aandragen. Want uiteindelijk staan we samen 
voor dezelfde uitdaging. ■ 

“ De (financiële) drempel voor 
een verzwaarde aansluiting 
zou zoveel mogelijk moeten 
worden weggenomen.”

Juuk Hulshof is advocaat Omgeving en Projectontwikkeling  

bij Poelmann van den Broek advocaten in Nijmegen.  

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen aan Juuk?  

Hij is te bereiken via j.hulshof@pvdb.nl of 024 – 381 14 45.
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Meerdere malen is in Roofs aandacht besteed aan de introductie van  

nieuwe en toekomstige ontwikkelingen in bitumineuze dakbedekkings-

systemen. Tezamen met de lancering van haar vernieuwde website  

heeft WECAL als exclusief distributeur van Polyglass® nu ook de product-

range van APP, SBS en APAO gemodificeerde bitumen dakbanen  

dusdanig op elkaar afgestemd dat voor elke toepassing en elke 

omstandigheid een daksysteem voor te stellen is. Daarbij is ook een 

complete lijn van zelfklevende banen aan het productgamma toege-

voegd die internationaal beter bekend staat onder de naam ADESO®. 

Deze productlijn beperkt zich niet enkel tot daken maar levert ook  

zelfklevende oplossingen voor waterdichting van funderingen,  

keerwanden en niet gesloten hellende daken. In dit artikel wordt  

specifiek ingegaan op de uitbreiding van het bitumineuze dakbaan-

programma wat vanaf augustus door WECAL gevoerd gaat worden.

Polyglass® blijft focussen op  
bitumenbanen voor toepassing 
in platte en hellende daken

steld mede op basis van door Polyglass® ter beschikking 
gestelde technische informatie met bijbehorende adviezen.  
Het bekende wiel hoeft daarmee niet opnieuw uitgevon-
den te worden. Daarnaast heeft de versnelde groei in 
verkoop van bitumenbanen, wat als speerpunt door  
WECAL is opgevoerd voor 2022, er ook toe geleid dat er 
producten aan het productgamma zijn toegevoegd.  
Dit betreffen zowel onderlagen als toplagen om nog beter 
te kunnen inspelen op de eisen die door verwerkers gesteld 

Erik de Waard, Technisch Development & Support Specialist 
van WECAL

De marktsituatie van 2022 met oplopende levertijden 
voor diverse typen bitumen en kunststof dakbanen, heeft 
WECAL doen besluiten nog meer aansluiting te zoeken bij 
het dakbaanprogramma zoals dat door Polyglass® wordt 
voorgesteld. Nu WECAL deel uitmaakt van het Technische 
Team van Polyglass® worden ook ontwikkelingen uit andere 
markten bereikbaar, een uitwisseling die overigens weder-
zijds is met daarmee een nog grotere diversiteit aan moge-
lijkheden. WECAL kiest er bij de herlanceringen van haar 
website voor om de keuze aan dakbedekkingssystemen  
zo eenvoudig mogelijk voor te stellen, ondersteund met 
Nederlandstalige documentatie. Voor de traditionele uitvoe-
ring van dakbedekkingssystemen zijn windtesten en brand-
testen uitgevoerd ter technische ondersteuning en is recent 
ook het certificaat FM Approval voor de range Polybond 
APP dakbanen gerealiseerd Voor complexere toepassingen 
zoals de eerder genoemde zelfklevende product range 
ADESO® zijn Nederlandstalig verwerkingsrichtlijnen opge-

worden bij de verwerking van de bitumenbanen. Uiteraard 
is daarbij bekeken hoe de opvolging van de verkoop ook 
logistiek in goede banen is te leiden, waarbij Polyglass® 
haar steentje bijdraagt in het beschikbaar stellen van voor-
raadruimte en productiecapaciteit om de beoogde groei 
te kunnen blijven faciliteren.

APP, SBS OF APAO DAKBEDEKKINGSSYSTEMEN
Bij het ontwerp van een flexibel baanvormig dakbedekkings-
systeem zijn er een aantal belangrijke parameters die de 
keuze van het type dakbaan sterk kunnen beïnvloeden:
•  In welke periode van het jaar moet het project worden 

uitgevoerd?
•  Aan welke belastingen wordt de dakopbouw blootgesteld 

tijdens het aanbrengen / na het opleveren ervan?
•  Zijn er bijzonder eisen ten aanzien van brand, wind en 

esthetica?
•  Zijn er bijzondere eisen vanuit het perspectief duurzaam 

bouwen?
•  Worden op het project na oplevering activiteiten door 

derden voorzien (zoals PV en/of daktuin)

De lijst is zeker niet volledig maar een deel van deze vragen 
is reeds theoretisch ondergebracht in beoordelingsrichtlijnen 
voor zogenaamde technische goedkeuringen, waarvan 
KOMO en ATG in onze markt de meest bekende zijn.  
Die certificaten geven aan op welke manier een bepaald 
voorgesteld dakbedekkingssysteem (belasting)technisch 
beoordeeld kan worden. Daar is overigens wel de nodige 
expertise voor nodig want zo algemeen als e.e.a. is ver-
woord in officiële documenten, zo gedetailleerd wordt e.e.a. 
inmiddels verlangd op projectniveau, zeker als daar sprake is  
van een project met Verzekerde Garantie. Overigens, je kunt 
alles nog zo goed verwoorden in een technische goed-
keuring, het zegt niks over hoe de rollen zich laten verwerken.  
Dit laatste blijkt soms nog eerder een breekpunt bij de 
keuze van een bepaald type en merk dakrol dan het prijs- 
niveau. Een verschil tussen verwerkers van traditionele 
SBS-dakbanen en APP-dakbanen is er altijd al geweest, 
maar de komst van APAO dakbanen die aansluiten op bei-
de typen maakt het onderscheid in verwerking wel lastiger. 
Polyglass® modificeert haar APP dakbanen al jaren als  
‘Easy Torch’ hetgeen eigenlijk duidt op een gemakkelijke 
opname van warmte bij gelijkblijvende prestaties (lees:  
minder gasverbruik), alleen geeft dit wel een andere wijze  
van verwerken dan een traditionele APP dakbaan. En vergeet  
daarbij naast kwaliteiten die bekend staan als 4-seizoenen 
dakrollen, het begrip zomer- en winterkwaliteit ook niet.  
Ervaren verwerkers zullen weinig problemen hebben met 

omschakelen in typen dakrol maar dit kan voor verwerkers 
die altijd met dezelfde materialen gewerkt hebben wel een 
issue zijn als deze zich moeten aanpassen. Om de omscha-
keling tussen de diverse typen toegankelijker te maken, 
heeft WECAL haar programma aan onderlagen uitgebreid 
en inmiddels ook de ADESO® productrange toegevoegd. 

NIEUWBOUW, VERBOUW OF RENOVATIE – KEUZE 
DAKBEDEKKINGSSYSTEEM
Het antwoord op de vraag voor welk type dakbedekkings-
systeem er wordt gekozen, kun je normaal terugvinden in 
de KOMO, ATG en/of Vakrichtlijnen. Ook in combinatie met 
de diverse typen isolatiematerialen. Dit betreffen dan wel 
systemen die vanuit traditie in de Nederlands-Belgische 
markt aanwezig zijn en vermarkt worden. Steeds meer zien 
we dat aanvullende eisen uit andere markten meegenomen 
moeten worden bij de keuze van het dakbedekkingssysteem. 
Zo is FLL nog steeds een begrip voor de keuze van een 
wortelwerende toplaag, komen er steeds meer vragen om 
FM Approved toplagen en zien we een toenemende vraag 
naar daksystemen die qua vliegvuurbestendigheid naast 
BRooft1 ook de classificatie BRooft2 en BRooft3 hebben.  
En dan hebben we het nog niet over dakbanen met een 
EPD (Environmental Product Declaration) of een ander type 
milieu gerelateerd document,  
of de vraag hoe zich een dak- 
opbouw gedraagt bij een 
brand onder PV-systemen. 
Allemaal eisen waarvan je het 
antwoord niet terug kunt vinden 
in de officiële KOMO en ATG  
documenten maar die wel 
steeds relevanter worden. 

Producenten kunnen wellicht in de gevraagde antwoorden 
voorzien, in de samenwerking tussen WECAL en Polyglass® 
wordt hierop zelfs geanticipeerd door het op eigen initiatief 
uitvoeren van aanvullende testen. Maar ook door het over-
hevelen en doorontwikkelen van producten waarvan reeds 
de prestaties bekend zijn, ook in de praktijk. Dan moet de 
markt wel alert gevolgd worden en moet er een keuze aan 
materialen zijn die tenminste het navolgende omvat:

Onderlagen die kunnen functioneren als:
•  Noodwaterdichte lagen
•  Eerste laag in meerlaags mechanische  

bevestigde dakbedekkingssystemen
•  Zelfklevende toepassing
•  Verbetering van de brandaspecten van  

het dakbedekkingssysteem
•  Verbetering van de mechanische prestaties  

van het dakbedekkingssysteem

Toplagen die kunnen functioneren als:
•  Noodwaterdichte lagen
•  Toplaag in Lichte en Zware Gebruiksdaken
•  Zelfklevende toepassing
•  Verbetering van de brandaspecten van het  

dakbedekkingssysteem
•  Verbetering van de mechanische prestaties  

van het dakbedekkingssysteem
•  Zonreflecterend (SRI>80%) dakoppervlak

Detailopname Easy Torch

BDA getest gedrag bij brand onder PV-module
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ADESO® PRODUCTIETECHNIEK
Eerder is aangegeven dat Polyglass® met haar gepaten-
teerde ADESO® productietechniek niet alleen in producten 
voorziet voor platte daken, maar ook producten levert voor 
toepassing als waterkering tegen optrekkend vocht bij 
funderingen, onderdakmembranen in hellende daken met 
‘open’ dakbedekking en toepassing als dampregulerende 
en/of dampremmende laag in verschillende bouwdelen, 
waaronder daken. Deze laatste toepassing kent varianten 
die zijn uitgevoerd met aluminium inlage, POLYVAP SA, 
voor extreme projectsituaties. Volledigheidshalve is ook de 
brandrolversie POLYVAP Radonshield inmiddels aan het 
productgamma van WECAL toegevoegd.

Maar er is nog meer: de gepatenteerde productietechniek 
van ADESO® bitumenbanen maakt het mogelijk dat de  
banen kunnen worden uitgevoerd met zelfklevende langs- 
en kopse overlap. Voor gemineraliseerde bitumenbanen uit 
het ADESO® productgamma geldt dat aan één zijde de  
kopse overlap vrij is gehouden van mineraal, zodat in praktijk  
een zekere dichte aansluiting gerealiseerd wordt. Deze 
SEALLap en FASTLap technieken zijn uniek en zijn ook toege- 
past op de toplaag ELASTOFLEX SA. Daarnaast heeft deze 
baan een KOMO attest waarmee de kwaliteit van de over-
laptechniek op regelmatig basis extern wordt geverifieerd. 

De banen zijn leverbaar als 2-zijdig klevende uitvoering 
waarbij niet alleen de hechting naar de ondergrond maar 
ook de hechting van overige lagen dakbedekking en/of 
isolatiematerialen als zelfklevend kan worden gezien. In de 
Nederlandstalige verwerkingsrichtlijnen wordt uitgebreid 
ingegaan op dit type toepassingen die uiteraard wel meer 
gevoelig zijn voor weersomstandigheden dan de traditio-
nele systemen. Overigens geven de verwerkingsrichtlijnen 
ook uitgebreid informatie over toepassing van ADESO® 
producten in toepassingen anders dan platte daken.

Mogelijkheden ADESO® productlijn in detail

WECAL BOUWT DOOR
WECAL bouwt door aan verdere kennisverspreiding en ont- 
wikkeling van haar productgamma. In nauwe samenwerking  
met Polyglass® worden marktontwikkelingen in Europa 
opgevolgd en indien interessant ook overgeheveld naar de 
Nederlandse markt. WECAL combineert de ontwikkelingen 
met soortgelijke initiateven op gebied van thermische  
isolatie en integreert de voorgestelde dakopbouwen in 
haar database en neemt deze op in de nieuwe website.  
Uiteraard kunt u voor specifieke projectsituaties altijd  
nadere informatie opvragen via info@wecal.nl. 

ASSORTIMENT POLYGLASS®

Traditioneel bepaalt de keuze van de toplaag ook de keuze 
van de onderlaag. Vanuit Polyglass® is er een complete range 
aan onderlagen in zowel SBS als APP uitvoering. De nieuwe 
generatie FUTURA APAO is oorspronkelijk bedoeld als 1-laags 
bitumineus dakbedekkingssysteem maar is inmiddels uit-
gebreid met een versie die als toplaag ingezet kan worden 
in een meerlaags dakbedekkingssysteem voor toepassing 
in Zware Gebruiksdaken. Deze FUTURA APOA heeft ook een 
BRoof T2 vliegvuurbestendigheidsclassificering. 

Naast de overeenkomsten in systemen zijn ook de producten 
in het gamma van Polyglass® meer op elkaar afgestemd. 
Zo heeft de bekende POLYBOND 470 nu een variant in SBS 
met de naam FLEXO S 4mm en is er aan de range zelf-
klevende ELASTOFLEX SA ook een brandrol toegevoegd,  
de ELASTOFLEX S 4mm. In de range onderlagen is naast 
de standaard Polybase 460P60 en 360P60 nu ook sprake 
van een PLANA Premium. Alle drie de onderlagen leveren 
met gangbare 75mm kunststof tules voor meerlaagse 
mechanisch bevestigde dakbedekkingssystemen, een 
reken waarde van 600N per bevestiger. In de variant van 
noodlaag is nu naast de bekende PLANA 3mm 460P14 
ook een SBS variant toegevoegd als FLEXO 3mm, terwijl als 
tegenhanger van de zelfklevende APP onderlaag SPIDER  
SA 2mm nu ook de SBS versie ELASTOFLEX SA 2mm aan  
het programma is toegevoegd.

Met het uitgebreide programma kan in alle projectsituaties 
en onder alle (seizoensgebonden) weersomstandigheden 
een passende oplossing geadviseerd worden. Overigens 
zijn de diverse dakbanen ook in verschillende uitvoeringen 
leverbaar. Zo zijn alle APP, SBS en APAO toplagen beschik-
baar met een minerale afwerking van SUPER WHITE REFLECT 
waardoor deze ingezet kunnen worden in LEED projecten 
voor het reduceren van het ‘heat island effect’ (verlaging 
oppervlakte temperatuur en dus minder energieverbruik 
met klimaatapparatuur als airco’s aan binnenzijde).  
Dakbedekkingssystemen met deze toplagen komen nog 
steeds in aanmerking voor EIA subsidie bij renovatiewerken 
waar ook de isolatiewaarde opgewaardeerd wordt.

Polyvap SA plus Polyglass®  
Pro Evolution gecombineerd  

met PV zonnepanelen

FASTLap - mineraalvrije 
kopse overlap

SEALLap - direct  
hechtende langsoverlap

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

0343 - 59 50 10

WECAL: Compleet en objectief in isolatie- & dakbedekkingsmaterialen

UITGEBREID IN ONS ASSORTIMENT:
POLYGLASS® ADESO® ZK DAKBANEN
✓   Zelfklevende SPIDER APP / ELASTOFLEX SBS / FUTURA APAO toplagen
✓   Zelfklevende SPIDER APP / ELASTOFLEX SBS onderlagen
✓   1- of 2 zijdig zelfklevende POLYVAP dampremmende lagen met ALUfolie
✓   Alle zelfklevende ADESO® dakbanen met SEALLap® technologie
✓   Alle gemineraliseerde ADESO® dakbanen met FASTLap® technologie

Inclusief breed assortiment aan bitumineuze en synthetische primers

TOTAALPAKKET VOOR DE DAKDEKKER
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VITALITEITSMANAGEMENT

Vitaliteit draait niet alleen om het bestrijden en voorkomen  
van ziekte en uitval, maar ook om het bevorderen van wel-
zijn, employability (optimale inzetbaarheid van mensen, 
waardoor zij in staat zijn werk te krijgen en te behouden) 
en gezondheid. Vitaliteitsmanagement gaat om het ver-
sterken van mensen en de organisatie. Dit levert diverse 
voordelen op, onder meer: hogere medewerkerstevreden-
heid, minder uitval en minder verzuim, hogere productivi-
teit, efficiënter werken en hogere klanttevredenheid.
Dakdekkers- en installatiebedrijf Gebr. Janssen uit het  
Brabantse Beugen is met deze materie aan de slag 
gegaan. De vele stapjes die op dit gebied worden gezet, 
maken samen een flinke stap. Eén van deze stapjes is  
het opleidingsplan.

Een navigatiesysteem in je auto, wat is het toch makkelijk  
tegenwoordig. Je geeft het adres op waar je naar toe wilt,  
je hoeft het niet eens meer in te toetsen, inspreken kan ook. 
En dan na het geven van het startcommando wordt de 
weg uitgestippeld, zelfs rekening houdend met verkeers-
situaties zoals opstoppingen en wegomleggingen.  
Een heel verschil met vroeger. Je komt nu eerder op je 
bestemming aan omdat je efficiënter rijdt, tevens rijd je 
zuiniger en veiliger. Een routeplan geeft veilig richting en 
houvast. Dit is een les waar een bedrijf van moet profiteren.

Dit richting geven geldt ook wat betreft het vergaren van 
kennis en kunde. Het ondernemingsplan van een bedrijf 
zit meestal in het hoofd van de ondernemer. De onder-
nemer heeft toekomstplannen met het bedrijf en zal het 
bedrijf graag ontwikkeld zien met kennis en kunde om 
deze plannen na te streven. Hier heeft de ondernemer 
mensen voor nodig die opleidingen volgen welke hierop 
aansluiten en aldus de toekomstvisie nader invullen.  
Het opleidingsplan op ondernemersniveau wordt in deze 
aangesloten op het opleidingsplan op werknemersniveau.
De ondernemer, de werkgever, zal met de werknemers 
bespreken op individueel niveau waar hij of zij behoefte  

aan heeft. Daar waar de werknemersbehoefte een  
match heeft met de werkgeversbehoefte zal de opleiding 
ingevuld worden. Een korte toelichting: een bedrijf met  
1 vrachtwagen heeft geen 5 werknemers nodig met een 
chauffeursdiploma; maar een bedrijf met 5 vrachtwagens 
zal wel 5 chauffeurs met diploma nodig hebben. 

Bij ons bedrijf in Beugen zoeken we ook uit waar onze 
behoefte ligt. Daarna zorgen we ervoor dat we weten wat 
de wensen van onze mensen zijn. We gaan hiervoor in  
gesprek met onze mensen en maken op individueel niveau  
een opleidingsplan. We hebben ook behoefte aan jonge 
instroom. Hiervoor hebben we, inmiddels al meerdere  
decennia, een samenwerkingsverband met de vmbo- 
scholen in de regio. Jonge schoolverlaters bieden we een 
doorlopende leerlijn aan middels BBL-trajecten. Op deze 
wijze ontwikkelt het bedrijf zich. Maar ook werknemers zijn 
gewapend met meer kennis en kunde. Hier is echt een 
win win. Een gevolg is een sterk bedrijf met efficiënte,  
productieve werknemers die plezier in het werk hebben en  
welke absoluut veiliger werken. En ja, opleiden kost geld, 
maar de opbrengsten zijn absoluut vele malen groter. 

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

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

mensen in en om het bedrijf - en balans  

in het leven: dat zijn de uitgangspunten  

van het vitaliteitsmanagement programma 

‘Vitaal met je VAK bezig zijn’.

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

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

Dakspecialisten op internet

www.vebidak.nl

www.eurofast.nl

www.flowlight.nl

Vakgroothandel in dakmaterialen

WWW.DAKNED.NL

Experts in 
dak- en gevelgroen

www.idverde.nl

www.aabo.nl

AABOSAFE
Zorgeloos werken op hoogte.

AABOZINK

AABOFIX
De basis in bevestiging.

www.aabo�x.nl

AABOTOOLS
Gereedschap voor professionals.

www.aabotools.nl

www.leister.shop

www.leister.shop

www.provatherm.nl

Rhenofol PVC, Rhepanol PIB, Polyfin FPO www.qualityroofingsystems.nl
www.continu-isolatie.nl

www.oudemaas.nl

Bevestigingssystemen voor Dak en Gevel
Gereedschappen

PBM en Valbeveiliging
Onderhoud en Reiniging

www.sealeco.nl

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

 www.eyecatchersafety.com

www.bitasco.nl

www.reflexy.org www.oudemaas.nl

Bevestigingssystemen voor Dak en Gevel
Gereedschappen

PBM en Valbeveiliging
Onderhoud en Reiniging

www.ibsconsultants.nl/dakconsult

D É  D A K B E G R O E N E R

DakConsult

www.optigrün.nl

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

www.begroeningstechniek.nl

Joru Begroeningstechniek BV

Dak & Gevelbegroening 
met systeem
In & Outdoor

www.euroaluminium.nl

UW WEBSITE 
OOK HIER?

Bel:072 5400335www.mawipex.nl

UW WEBSITE 
OOK HIER?

Bel:072 5400335

zinktools.nl



FIRESTONE 
EPDM DAKSYSTEMEN

VERDEELD DOOR

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

DEKPLATEN, PIR-ISOLATIE, DAMPSCHERMEN EN BEVESTIGINGSMIDDELEN.

AL DEZE COMPONENTEN WERKEN OPTIMAAL SAMEN ZODAT DEZE, IN COMBINATIE  

MET GOED VAKMANSCHAP, EEN LANGDURIGE WATERDICHTING EN BEHOUD VAN  

ISOLEREND VERMOGEN WAARBORGEN.

MAAK DE OVERSTAP NAAR ZELFKLEVENDE EPDM 

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

BIJ PLATTE DAKEN DENK JE AAN ANJO!
Anjo ontwikkelt en produceert innovatieve oplossingen voor de dak- en installatiebranche.

Toonaangevende producent dankzij snelle en betrouwbare levering van topkwaliteit producten. 

Wij adviseren u graag: 0251 229 323 of bezoek www.anjo.nl

INNOVATIVE
PARTNER

OPLOSSINGEN
VOOR PLATTE DAKEN
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NR.7 - JULI 2022

NOMINATIE DAK VAN HET JAAR: DE DOELEN

“CERTIFICERING MOET SNEL EN FLITSEND ZIJN”

ROOFTOPWALK, ROOFTOP KNOWLEDGE DAY EN MEER

SPECIAL: VEILIG & GEZOND WERKEN
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NR.7 - JULI 2022

Roofs
HÉT VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE

Jaarabonnement € 50,- excl. 9% btw per jaar - Extra jaarabonnement € 25,- excl. 9% btw per jaar
Digitaal jaarabonnement  € 25,- excl. 21% btw per jaar 

Voor meer informatie zie www.roofs.nl

Roofs
HÉT VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE
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NR.5 - MEI 2022

LÉON VAN GEEST WERKT AAN BLIJVENDE VERANDERINGEN

100 JAAR AMBACHT, VAKMANSCHAP EN INNOVATIE

SPECIAL DAGLICHT
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Roofs
HÉT VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE
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NR.6 - JUNI 2022

THE NATURAL PAVILION, FLORIADE ALMERE
 
LODEWIJK HOEKSTRA: “GROEN IS NIET PER DEFINITIE DUURZAAM”
 
SPECIAL GEBRUIKSDAKEN
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Roofs
HÉT VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE

Niets meer missen uit de dakenbranche? Neem een abonnement op



Iconische FIAT-fabriek     heeft nu een daktuin
INTERNATIONALE DAKEN LINGOTTO-FABRIEK, TURIJN

Roofs     8180     Roofs

La Pista 500, het zwarte, geasfalteerde circuit heeft plaatsgemaakt 

voor een groene, florissante uitstraling in de vorm van een groen park. 

(Foto: Shutterstock)
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Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

INTERNATIONALE DAKEN

De gelauwerde architect Le Corbusier noemde het destijds 
“een van de meest indrukwekkende bezienswaardigheden 
van de industrie”. Het gebouw heeft al een meerdere meta-
morfoses ondergaan, met nieuwe functies en inmiddels een 
groen dak, maar het heeft zijn bijzondere uitstraling behou-
den. Het gebouw is het bewijs dat écht bijzondere architec-
tonische kunstwerken zelfs de tand des tijds doorstaan.

HET BEGIN
In 1923 was de toen hypermoderne Lingotto-fabriek van 
FIAT gereed voor gebruik. De assemblagelijn van de fabriek 
begon op de begane grond en eindigde op de boven-
ste verdieping. Daar werden de auto’s onderworpen aan 
testritten op het circuit. Via spiraalvormige hellingen in het 
gebouw konden de auto’s weer naar beneden worden 
gereden en in de showrooms geplaatst. Tijdens zijn functio-
nele bestaan als fabriek werden er in totaal zo’n 80 verschil-
lende automodellen geproduceerd én werd de fabriek 
gebruikt als filmset voor de in 1969 geproduceerde film  
The Italian Job. De fabriek werd in 1982 gesloten, waarna 
FIAT – wat de afkorting is van Fabbrica Italiana Automobili 
Torino – een wedstrijd uitschreef voor de herontwikkeling 
van het gebouw. Die wedstrijd werd gewonnen door  
architect Renzo Piano.

EEN NIEUWE BESTEMMING, DEZELFDE CHARME
Het was voor iedereen – voor de eigenaren van het gebouw, 
de inwoners van de stad, de liefhebbers van architectuur 
en voor architect Renzo Piano zelf – belangrijk om de ziel 
van de Lingotto-fabriek te behouden. De buitenkant van 
het gebouw bleef – op een aantal toevoegingen aan het 
dak na – grotendeels ongewijzigd, maar het interieur werd 
volledig aangepast. Die toevoegingen aan het dak waren 
overigens wel bijzonder te noemen. Zo werd er een met 
glas omgeven expositieruimte toegevoegd op het dak. 
Daarnaast werd er een futuristische glazen bol genaamd 
de Bubble geïnstalleerd, welke dienst ging doen als een 
conferentieruimte. De verwachting was waarschijnlijk dat 
er hele belangrijke mensen met veel haast zouden komen 
vergaderen in deze Bubble, aangezien er direct naast de 
glazen bol een landingsplatform voor helikopters kwam. 
Ook werden er op het dak een twintigtal eigenzinnige 
blauwe schoorstenen van cruiseschepen toegevoegd aan 
het voormalige racecircuit. Ondanks deze excentrieke toe-
voegingen op het dak van het gebouw, bleef de iconische 
uitstraling toch goed bewaard.

HOOFDKANTOOR
Uiteindelijk biedt het gebouw sinds de renovatie ruimte aan  
de expositie- en conferentieruimte op het dak en aan een 
audi torium, twee hotels, verschillende kantoorruimtes en 
een winkelcentrum onder dat dak. Leuk detail: in 1997 
keerde het hoofdkantoor van de directie van de FIAT-groep 
terug naar het kantoorgedeelte en in 2002 werd ook de 
afdeling automobieltechniek van de Polytechnische Univer-
siteit van Turijn in het gebouw ondergebracht.

VERGROENING
Op het dak van Lingotto heeft een deel van het zwarte, 
geasfalteerde circuit plaatsgemaakt voor een groene,  
florissante uitstraling in de vorm van een groen park.  
De Italiaanse architect Benedetto Camerana en landschaps- 
architect Il Giardino Segreto hebben de daktuin, die de 
toepasselijke naam naam La Pista 500 draagt, ontwikkeld. 
De toevoeging van de tuin maakt deel uit van een plan  
om meer publiek te trekken naar het beroemde testcircuit. 
Tegenwoordig heet het een e-track, aangezien er alleen 
nog elektrische voertuigen op rijden. De daktuin speelt 
volgens de architecten in op de hedendaagse trend  
van vergroening en het in elkaar over laten vloeien van 
architectuur en natuur – een fenomeen dat door de  
Franse tuinarchitect Gilles Clément toepasselijk werd 
benoemd tot ‘het derde landschap’, na natuurlijke en 
stedelijke landschappen. 

300 INHEEMSE SOORTEN
Het totale oppervlak van het circuit beslaat zo’n 27.000 m2,  
waarvan nu zo’n 6.000 m2 in de vorm van 28 eilanden 
bedekt worden met beplanting. Deze tuinen van groen en 
wilde bloemen bloeien in grote plantenbakken en vormen 

een natuurlijke deken van kleuren die met de seizoenen 
veranderen. Meer dan 40 duizend planten van zo’n  
300 inheemse soorten groeien zowel binnen als buiten  
het parcours, geselecteerd op basis van ecologische  
criteria. De meeste zijn vaste planten die snel groeien  
zonder veel water. Hazelnootbomen, grassoorten en kleur-
rijke bloemen worden afgewisseld met zones voor fitness, 
meditatie en yoga. Daarnaast is er een hardloopparcours 
van blauwe hars aangelegd, dat door de verschillende 
zones en tuinen slingert.

Het park verandert het private gebouw in een plek die  
bezocht kan worden door het grote publiek. Naast een  
fijne plek voor bezoekers om te genieten van het uitzicht 
over de nabij gelegen Alpen, biedt het park ook nog een 
toegevoegde waarde op het gebied van ecologische 
diversiteit en energiebesparing voor het gebouw. 

De herontwikkeling van het gebouw en de latere vergroe-
ning van het dak laten zien dat wanneer een gebouw  
architectonisch zo uniek en iconisch is, dat het zich met een 
beetje aanpassingsvermogen door iedere tijdsgeest heen 
slaat. En dat aanpassen, dat doet de bijna honderd jaar 
oude Lingotto-fabriek met gepaste Italiaanse elegantie. ■

LINGOTTO-FABRIEK, TURIJN

De door de Italiaanse architect Giacomo Matté-Trucco ontworpen en 

voor FIAT gebouwde Lingotto-fabriek was, toen het in de jaren twintig 

van de vorige eeuw werd vervolledigd, de grootste en modernste auto-

fabriek van Europa. Voor zijn tijd was het Lingotto-gebouw invloedrijk 

en indrukwekkend en dat is het vandaag de dag nog steeds. 

Onder het circuitdak lopen de spiraalvormige hellingbanen.  

(Foto: Shutterstock)

Op de bovenste verdieping ondergingen de auto’s een testrit  

op het circuit. 

De Bubble met heliplatform. (Foto: Shutterstock)

Het dak, voor de transformatie naar daktuin. (Foto: Shutterstock)



100%
CIRCULAR

078-612 2141
sales@oudemaas.nl

100%
CIRCULAR

100%
CIRCULAR

Service is onze motivatie!

100%
CIRCULAR

100%
CIRCULAR

Omdat verduurzamen áltijd kan.

Lange Linden 32
5433 NC Katwijk

T  088-9965680
F  024-6782495

info@aabogreentech.nl
www.aabogreentech.nl

Klimaatneutraal, duurzaam 
en gasloos wonen en werken.

Dat duurzaam, gasloos en energieneutraal bouwen de toekomst heeft is 
allang geen nieuws meer. Dit geeft niet alleen een gezonder leefklimaat 
voor bewoners en gebruikers, maar is ook een noodzakelijke stap om ons 
milieu te ontzien. AaboGreenTech, onderdeel van Aabo Trading, helpt 
u graag om ook uw woning of gebouw door middel van een op maat 
gemaakt pakket aan innovatieve technieken klaar te maken voor een 
groene toekomst. 

Eigen energie en warmte opwekken of zelfs compleet overstappen naar 
een gasloze woning of gebouw is niet alleen een slimme en verantwoorde 
investering voor uzelf, maar zeker ook voor het mileu. En wij helpen u graag 
om dit te verwezenlijken! Bent u ondernemer? Dan helpen wij u tevens 
graag bij het naleven van de Wet Milieubeheer!

Bekijk ons assortiment 
in de webshop!

Infraroodverwarming Warmtepompen LED-verlichting Zonnepanelen

www.aabogreentech.nl

MET JE LEUKE IDEEËN

LEEFDAK

Van Wylick

UIT JE 
DAK OP HET

DAK!

NU

MET JE LEUKE IDEEËN

De verstedelijking neemt toe en de leefruimte 
wordt kleiner, er zijn ideeën genoeg maar het ont-
breekt aan ruimte, het dak biedt de oplossing voor 
spelen en recreëren. Voor meer leuke ideeën,  
kijk je op nu-uitjedak.nl

Het Isomix Daksysteem is een compleet dak- 
systeem, we ontwikkelen, produceren en brengen 
ons daksysteem aan met onze Isomixers.  

We participeren in de wereld van daken, denken 
mee met architecten en werken samen met de 
bouwers. 

Het Isomix Daksysteem past op elk dak en onder 
elk leuk dakidee voor renovatie of nieuwbouw. 
Isomix is drukvast, islorende en maakt meervoudig 
afschot mogelijk.

nu-uitjedak.nl
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NIEUWSLIJN

A G E N D A
WEBINARS
Optigrün Webinars (www.optigruen.nl)

8 september 14.00-15.30 uur  
HELP MIJN PLANT HEEFT HOOGTEVREES!  
Bamboe, duingras, bloembollen, zeg het maar!

27 oktober 14.00-15.30 uur 
TOT IN DETAIL MISLUKT!  
Faalkansen bij details, overgang en afwerking.

BEURZEN
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

5 – 6 oktober 
VAKBEURS OPENBARE RUIMTE + VAKBEURS MOBILITEIT. 
Jaarbeurs Utrecht, van 9.30 – 17.00 uur. 
www.openbareruimte.nl. 

11 – 13 oktober 
ZERO EMISSION ECOMOBIEL + VAKBEURS ENERGIE. 
Brabanthallen ’s-Hertogenbosch, van 10.00 – 17.00 uur. 
www.ecomobiel.nl en www.vakbeursenergie.nl . 

21 oktober 
BELGIAN ROOF DAY. 
Vakbeurs voor de dakensector.
Brussels Kart Expo 
www.belgianroofday.be

3 november 
DAKEN & ZAKEN 2022. 
Gratis relatiebeurs voor de platte en hellende dakenbranche, 
die vorig jaar een zeer succesvolle start kende. 
Evenementenhal Gorinchem ‘Next Level’, 
van 10.00 – 18.00 uur. 
www.dakenenzaken.nl.

45-JARIG JUBILEUM EUROFAST
1 april 2022 markeerde het 45-jarig jubileum van Eurofast. 
Het bedrijf dat in 1977 met slechts één man begon,  
is uitgegroeid tot een internationale organisatie die  
volop in ontwikkeling is en een grote groei doormaakt. 
Momenteel werken er meer dan 150 Eurofasters, 
verspreid over de verschillende locaties in Nederland, 
Hongarije, Polen, België, Denemarken, Verenigd Koninkrijk 
& Duitsland. Bij Eurofast zijn mijlpalen om slingers aan op 
te hangen. Het 45-jarig jubileum werd dan ook uitbundig 
gevierd met de gehele Eurofast Group. Alle Eurofasters 
van elke Eurofast locatie plus partners kwamen op 1, 2 
en 3 juli samen voor de viering. Het was een fantastisch 
weekend vol leuke activiteiten.

SCHADENBERG GROEP NEEMT POLYTECHNIEK OVER
Op 29 juni is de overeenkomst getekend waarmee de overname van Polytechniek door Schadenberg Groep is beklonken. 
De namen Polytechniek en Elektrakeur blijven bestaan en beide bedrijven blijven zelfstandig functioneren als onderdeel 
van Schadenberg Groep. Een belangrijke reden is schaalvergroting: de projectomvang en de omvang van de opdrachtge-
vers nemen steeds verder toe. Met de overname worden de toekomsten van de bedrijven veilig gesteld. De synergie tussen 
Polytechniek en Schadenberg Groep, de regionale binding van de beide organisaties en het wederzijds versterken van de 
dienstverlening bieden extra meerwaarde. Schadenberg Groep ziet de ruime expertise van Polytechniek als een waarde-
volle aanvulling op de activiteiten van de divisies Infratechniek, Dakwerken, Stedegroen, Bouw, Water & Civiel, Vastgoed, 
Plaisier en Koelemeijer Tuinen.

DAKTUIN MOES
Mirjam Slob van Rooftop Rumor gaat samen met horecapartner  

Sam van Nieuwamerongen een dakcafé starten in Tilburg met de naam 
Daktuin Moes. Moes wordt een daktuin met een dakcafé op het 3.000 m2 

grootte dak van de KOOPman. Van Nieuwamerongen: “Het wordt een stads-
jungle, smaakexplosie, groenoase, chillspot en huiskamer. Een plek waar je, 

heel natuurlijk, vanzelf een stukje groener wordt. Waar je ontdekt hoe we deze 
vergroening samen wereldkundig gaan maken. En waar duurzaam genieten 

een nieuwe betekenis krijgt.” Mirjam Slob, in april geportretteerd in onze  
rubriek Aan Tafel met…, werd onlangs tijdens de Rotterdamse Dakendagen 
nog tot Rooftop Hero gekroond. Ze is niet alleen blij met de nieuwe samen-
werking, maar ook ambitieus: “Interpolis, Waterschap De Dommel, Up New 

powered by Midpoint Brabant, Center of Tilburg, Citymarketing Tilburg en het 
Jopiefonds hebben zich ook aangesloten als partner.” www.daktuinmoes.nl

RHEINZINK TIEN JAAR C2C GECERTIFICEERD 
Daken, gevels en hemelwaterafvoerproducten gemaakt door Rheinzink zijn 

nu bijna tien jaar voorzien van een C2C Bronze certificering. Het centrale 
idee achter Cradle to Cradle is om afval te voorkomen door het product als 

voedsel voor een nieuw product te laten dienen.  Rheinzink past hiermee ook 
aantoonbaar binnen circulair bouwen: het materiaal gaat decennialang 

mee, is onderhoudsvrij, eenvoudig demontabel en volledig recyclebaar. 
Recycling wordt ook werkelijk waargemaakt: zink wordt ingezameld en via 

de oud metaalhandel terug in de productieketen gebracht. Het aantal C2C 
bouwmaterialen groeit nog steeds en vormt voor veel ontwerpers een goed 

handvat bij het realiseren van gezonde circulaire gebouwen.

DAKLUIK BESPAART ENERGIE
Het Gorter Energy Performance dakluik (RHTEP) zorgt met 
haar unieke constructie voor minimaal warmteverlies.  
Het luik heeft een isolatiewaarde van Uw = 0,198 W/(m².K). 
Bovendien is het Energy Performance dakluik onverwoest-
baar, nagenoeg onderhoudsvrij en gaat decennia mee. 
Daarmee wordt ook bespaard op kosten van onderhoud. 
De kwaliteit en de essentiële eigenschappen zijn geborgd 
met CE-markering (ETA). www.gorterluiken.nl.  

C2C SILVER CERTIFICAAT DERBIPURE®

Derbigum heeft opnieuw een Cradle-to-Cradle-certificaat 
voor zijn Derbipure® dakbaan ontvangen. Het ecologische 
systeem scoorde Silver op de vijf punten waarop certifice-
ringsproces is gebaseerd (grondstoffengebruik, hergebruik, 
energieverbruik, waterverbruik tijdens productie en sociaal 
engagement van de onderneming). Debipure® is een witte 
dakbedekking, gemaakt van organische en petroleumvrije 
grondstoffen die 100% natuurlijk zijn. De certificering bete-
kent opnieuw een mooie erkenning voor de Derbipure- 
technologie en het streven naar een steeds verbeterde  
productsamenstelling met een geringere impact op het 
milieu en de gezondheid.



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

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

www.fakro.nl/platdak

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

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

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

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

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

Waarom zetwerk van Aabo Trading?

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

Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

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

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

Nu ook in 
Leeuwarden!

Zetwerk in  
heel Nederland!
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NOMAD HOUSE
Wonen op daken

INTERNATIONALE DAKEN 
Sony Center, Berlijn 

(Foto: Wolfgang Weber)

SPECIAL
Blauwe daken

REGENERGIE
Sneller verduurzamen

NIEUW

INCL. BRANDWERENDE 
BESCHERMING

GEPATENTEERD

www.isobouw.nl/PowerTop

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

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

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

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

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

100% winkans met PowerTop® Protect
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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/

MEER RENDEMENT
UIT UW
ZONNEPANELEN?

IKO®SOLAR
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