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VOORWOORD

Veel landen, waaronder Nederland, kampen ook dit jaar  
weer met een neerslagtekort. Nog niet zo erg als in record- 
jaar 1976 maar heel ver zit het er niet vanaf. Er zijn daarom 
al verschillende beperkingen ingesteld voor beregening  
en wateronttrekking. Dat zijn de eerste effecten die mensen 
concreet ervaren, al is het de vraag of die minder hun 
auto wassen (‘ziet er anders niet uit’), het zwembadje 
vullen (‘voor de kinderen’) of de tuin met sproeien groen 
houden (‘doen de buren ook’). Ondertussen is de  
waterstand in de vaarwegen zodanig laag dat de 
scheepvaart ernstige beperkingen ondervindt en zelfs  
het hele Ruhrgebied het met minder aanvoer van  
kolen moet stellen. 

Aan de andere kant is er de terugkerende wateroverlast. 
De jaarlijkse neerslag nam volgens het KNMI tussen  
1906 en 2020 met 21% toe, met name doordat neerslag 
extremer (heviger en langduriger) wordt. We kunnen 
wachten op de eerste stortbui en op dat moment  
weten we ons weer geen raad met al dat water. En zo 
vormt water een regelmatig terugkerend onderwerp op 
de journaals. 

De extremen met het water maken duidelijk dat we in 
veranderende omstandigheden verkeren en dat we ons 
hierop moeten instellen en stad en land anders moeten 
inrichten. Rivierwater volledig in zee laten verdwijnen  
en regenwater zomaar in het riool laten weglopen  
klinkt niet meer logisch. Al is Nederland een waterland,  
water is een schaars goed en we dienen deze grondstof 
als zodanig te behandelen. Zorgen voor meer water in de 
rivieren door meer sneeuw in de Alpen te laten vallen is 
een beetje lastig (al is ook dit een probleem met mense-
lijke oorzaak). Rivierwater vasthouden door het waterpeil 
in het IJsselmeer iets te verhogen is al wel gedaan.  

Te veel, te weinig
Dat is in feite de grote variant van wat op kleine schaal 
veel meer zou kunnen gebeuren: water vasthouden op  
en om de gebouwde omgeving. 

Het is prettig te constateren dat het denken hierover en  
de mogelijkheden hiervoor in een stroomversnelling zitten, 
om de woordspeling van Marc den Ouden (zie interview) te  
citeren. “We moeten de sponswerking van de (versteende)  
stad herstellen”. Dat kan onder meer met groendaken  
en met waterbufferende daken (“vele kleine maken 
één grote”) of met slimme systemen om gebouwen en 
bedrijfs terreinen af te koppelen van het riool (zie artikel 
Waterfabriek). Vooral in de grote steden worden initia-
tieven ontplooid om waterberging op daken mogelijk 
te maken, denk aan De Doelen Rotterdam en Resilio in 
Amsterdam. De hemelwaterverordeningen die alle grote 
gemeenten inmiddels hebben, versnellen dit proces,  
al constateert Henk Vlijm (Optigrün) dat veel partijen in 
de bouwkolom hier niet van op de hoogte zijn.

Er zijn ook kritische geluiden over deze ontwikkeling.  
Één van de belangrijkste functies van daken is juist  
bescherming tegen de elementen en met water op daken 
haal je als het ware de vijand in huis. Een blauw dak dat 
lekt is inderdaad een regelrechte ramp. Het is aan de 
bouwkolom in het algemeen en de dakenbranche in het 
bijzonder om dat risico te minimaliseren. Dat betekent: 
gebouwen ontwerpen en realiseren die waterretentie  
constructief kunnen dragen en een dakpakket maken 
dat gegarandeerd waterdicht blijft. Daarmee leveren 
daken een bijdrage aan het voorkomen van waterover- 
last en aan het verlichten in tijden van watertekort.  
En binnen blijven we lekker droog. ■

Tjerk van Duinen

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

Foto: Hans van Dijk / Anefo

DAKBEDEKKING  I  VLOEIBARE WATERDICHTING  I  ISOLATIE

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

Ontdek het op atelia.iko.com

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

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

WWW.SOPREMA.NL
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Samen sluiten wij de kringloop
Door te kiezen voor Rockcycle® kunt u eenvoudig een positieve bijdrage 
leveren aan het milieu. In samenwerking met Renewi bieden wij de 
recycling service Rockcycle aan. Met behulp van containers kunt u oude en 
nieuwe steenwolresten eenvoudig inzamelen en scheiden van het overige 
bouwafval. Wij maken hier weer nieuwe steenwolproducten van!

rockwool.nl/rockcycle

Rockcycle®

Scan de code voor
meer informatie
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“Een gebouw als Sluishuis aan het IJ in Amsterdam kan alleen  

gemaakt worden als je in een bouwteam samenwerkt rond een  

Bouw Informatie Model”, stelt Pim van Meer, manager digitaal bouwen 

bij bouwend projectontwikkelaar VORM. Het nieuwe wooncomplex 

is een imposant bouwwerk met 442 huur- en koopwoningen. Het ligt 

deels boven het water met aanlegsteigers, een vogel- en solareiland, 

oplopende terrassen en een openbaar toegankelijk dak.

Gedegen voorbereiding 
maakt Sluishuis mogelijk

Ronald van Bochove

Aan de realisatie ging een lange, intensieve voorbereiding 
vooraf. Tot in het kleinste detail legden de betrokken partijen 
hun eisen en wensen op tafel. Pas toen alle puzzelstukjes in  
elkaar grepen, werd overgegaan tot de bouw. Pim van Meer, 
Projectleider Realisatie Anne Ippel en werkvoorbereider  
Jordan Arink van VORM Holding vertellen wat deze werkwijze 
betekent voor het realiseren van het dak.

Barcode Architects ontwierp Sluishuis in een tender voor de  
Gemeente Amsterdam samen met Bjarke Ingels Group (BIG). 
Het idee ontstond om het gebouw naar twee zijden te 
openen, met getrapte terrassen aan de ene kant en een 
markante waterentree aan de andere kant. Dit concept 
was haalbaar door een diep woongebouw te maken  
met woningen aan weerszijden van een centraal gelegen 
gang. Er konden op deze wijze voldoende woningen  
gerealiseerd worden onder 35 meter hoogte (een harde eis) 
en er ontstond ruimte voor de uitsnijding die het gebouw  
zo kenmerkend maakt.

SAMENWERKING
Het project startte al in 2016. In dat jaar riep Gemeente  
Amsterdam de combinatie VORM Holding en Besix RED 
(Real Estate Development) uit tot winnaar van de kwaliteits- 
tender voor de ontwikkeling van Sluishuis. Sander van der Wolf,  
ontwikkelmanager bij VORM die bij deze acquisitie betrok-
ken was: “Voor het ontwerp van dit unieke gebouw bun-
delden wij onze krachten met de architectenbureaus  
Bjarke Ingels Group (BIG) uit Denemarken en het  
Nederlandse Barcode Architects, die de informatie naar 
een op Nederlandse regelgeving afgestemd BIM model 

vertaalden. De complexe bouw werd toevertrouwd aan  
de samenwerking tussen Besix Nederland en VORM.  
Pim van Meer: “De complexiteit van dit soort projecten 
vereist dat je al in een vroeg stadium met alle betrokken 
partijen om tafel zit om alles van te voren door te spreken 
en vast te leggen in een Bouw Informatie Model.” 
“Ook op het dak, of misschien wel, met náme op het dak is 
de samenwerking met partijen erg belangrijk”, zegt Ippel. 
“Ik geloof dat ik wel 500 verschillende merken staalpootjes 
voorbij heb zien komen van de stalen onderconstructie voor 
de zonnepanelen. De windbelasting aan het IJ is niet gering.” 
Aan werkvoorbereider Jordan Arink om alle eisen en wensen 
om te zetten in een passend draaiboek voor de uitvoering. 
“Aan het dakontwerp is zeker anderhalf jaar gewerkt.  

JHet Dak van het  aar 2022 SLUISHUIS, AMSTERDAM

Veel woningen hebben terrassen. 

(Foto: Peter Lodder)

Sluishuis ligt deels boven het water met aanlegsteigers, kunstmatige 

eilanden, oplopende terrassen en een openbaar toegankelijk dak. 

(Foto: Peter Lodder)
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Op het dak had ik rekening te houden met de installaties 
voor de zonnepanelen, de onderhoudsplicht, veiligheid 
en gevelbewassing, bovenop reguliere zaken als ventilatie-
schachten, uitlopen en leidingen en hemelwaterafvoer. 
Stapje voor stapje komen er zaken bij. Het groeit en dan is 
het aan ons de taak om dit allemaal weer in te passen en 
vast te leggen; hoe doen we het en in welke volgorde.”

Al in 2017 voerde dakdekker Oranjedak gesprekken met 
VORM. De investering in deze samenwerking, het delen van 
expertise en het kunnen werken met Revit en BIM leidde 
ertoe dat het project in 2020 aan de dakdekker werd 
 gegund. Oranjedak startte in maart 2021 met de werk-
zaamheden op de bouw. Concreet waren er vanaf toen tot 
en met juni 2022 continu zes mensen van het bedrijf hier 
aan het werk. Arink: “Van de dakdekker wil je weten wat de 
beste dakopbouw is, met hoeveel mensen zij per dag den-
ken bezig te zijn, hoeveel productie ze draaien. In gezamen-
lijk overleg met leveranciers en andere uitvoerende partijen 
vullen wij de planning in.”

TECHNIEK
Het BIM model was leidend. “Is er in de voorbereidende 
maanden ruimte voor creativiteit, voor het uitproberen van 
alternatieven. Zodra het ontwerp definitief is, het model en 
alle details vastliggen, is er geen ruimte meer voor aanpas-
singen”, zegt Ippel.” In de uitvoering is het BIM-model de 
houvast voor alle partijen. Jordan maakte op basis van het 
model een ‘stripboek’ waarin elke fase duidelijk zichtbaar 
werd gemaakt voor de uitvoerende partijen. We hadden 
tijdens de uitvoering nauw contact met elkaar om elke fase 
volgens het boekje uit te voeren.”

“ Samenwerken rond  
Bouw Informatie Model  
sleutel tot succes”

ESTHETIEK
Het bovendak bestaat uit grofweg drie verschillende zones. 
Er is een publiek toegankelijke wandelroute over beton-
tegels, langs bloembakken met een glazen balustrade.  
Er zijn zonnepanelen geplaatst over een substantieel deel 
van het dak en er is privé ruimte voor penthouses met een  
patio. Van Meer: “Ook hier speelde het BIM model een 
 belangrijke rol. Dankzij het model konden we vooraf de 
zichtlijnen te bekijken en goed bepalen waar we het 
 openbare deel moesten begrenzen. 

Groenspecialisten van Donker Groep afdeling Donker Design, 
werkten het Definitief Ontwerp van BIG verder uit op het 
gebied van terreininrichting. Het terreinontwerp bestaat uit 
verblijfruimtes op de begane grond, plantenbakken op  
de privéterrassen en een dakomloop met uitzichtpunt  
over het IJ. De beplanting op de daktuinen en terrassen, 
maar ook de beplanting van de deels in brak water  
liggende eilanden, vormen een belangrijk onderdeel van 
het plan. De beplantingsexperts van Donker Design vertaal-
den het beplantingspconcept van BIG naar een concreet 
beplantingsplan en Donker Groen voerde het werk uit. 

DUURZAAMHEID
De duurzaamheid van Sluishuis vormt een integraal deel 
van het project. Met een energieprestatiecoëfficiënt (EPC) 
van 0.00 wekt het gebouw meer energie op dan het ver-

bruikt. Isolatietechnieken, driedubbele beglazing, warmte-
terugwinning op de ventilatiesystemen en het afvalwater 
minimaliseert de verwarmingsbehoefte van het gebouw. 

Het energieverbruik wordt verder verlaagd door toepassing 
van een Warmte Koude Opslag-systeem in de bodem in 
combinatie met stadsverwarming om piekmomenten op te 
vangen. Het resterende energieverbruik voor verwarming, 
warmtepompen, ventilatie en ledverlichting wordt volledig 
gecompenseerd door zonnepanelen op het dak en op 
een ongeveer 2.200 m² groot drijvend eiland. Door gebruik 
te maken van lokale plantensoorten op dakterrassen en  
in geïntegreerde plantenbakken is de ruimte voor biodiver-
siteit vergroot.

VEILIGHEID
Het stappenplan van Arink hielp bij het veilig uitvoeren 
van het werk. “Dankzij het model kun je van te voren goed 
overzien welke veiligheidshulpmiddelen op welk moment 
gewenst zijn. Moet er een hekwerk worden geplaatst of 
werken we met ankerpunten voor aanlijnen?”

“Besix en VORM leggen continu de focus op veiligheid”, 
zegt Ippel. “Er was permanent een veiligheidskundige op de  
bouw aanwezig. Er wordt op veiligheid gestuurd, bewaakt 
en op geacteerd. Op het moment dat het niet veilig was, 
werd er direct ingegrepen en een oplossing gevonden.”

Veilig en in een strak tempo realiseerde de bouwcombi-
natie het complexe bouwwerk. Ippel: “Een jaar vóór de 
contractuele oplevering van 18 april is in goed overleg  
met de opdrachtgevers Besix en VORM een grace-periode 
afgesproken. We leverden uiteindelijk volgens afspraak  
op 28 juni op en op dit moment zijn alle huurwoningen  
al betrokken.” “Het leeft volle bak!” voegt Van Meer er  
enthousiast aan toe. ■

BOUWGEGEVENS
•  OPDRACHTGEVER: GEMEENTE AMSTERDAM
•  ONTWIKKELAAR: BESIXRED EN VORM 
•  ARCHITECTEN: BIG ARCHITECTS EN BARCODE ARCHITECTS
•  CONSTRUCTEUR: VAN ROSSUM
•  UITVOERING: VORM EN BESIX 
•  DAKOMLOOP, HOUTEN BEKLEDING OMLOOP EN GROEN: 

DONKERGROEN 
•  GLAZEN BALUSTRADES: FEK METAAL
•  PV-PANELEN: KLIMAATGARANT
•  DAKDEKKER: ORANJEDAK
• LEVERANCIER DAKBEDEKKING: WÉDÉFLEX
•  HOUTEN DAKOPSTANDEN: VAN DEN HONDEL
•  STALEN POOTJES DAK: HOOGENBOOM STAAL

JHet Dak van het  aar 2022 SLUISHUIS, AMSTERDAM

Room with a view - met terras. (Foto: Peter Lodder)

Foto: Pim van Meer



EPDM-AFDICHTINGSSYSTEMEN

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

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

Vraag nu een exemplaar online aan op: 
vesp-epdm.com
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artilan
Er kan er maar 1 de beste zijn !

Triangelbrug®  
Kijk op artilan.nl of mail uw vraag naar 

info@artilan.nl

Niets meer missen uit de dakenbranche? 
Neem een abonnement op 
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THE NATURAL PAVILION, FLORIADE ALMERE
 
LODEWIJK HOEKSTRA: “GROEN IS NIET PER DEFINITIE DUURZAAM”
 
SPECIAL GEBRUIKSDAKEN
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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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NATUURINCLUSIEF LOGISTIEK CENTRUM

DAKTUIN OP ICONISCHE FIAT-FABRIEK

INTERVIEW NIELS RUIJTER (NVTB)
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Jaarabonnement € 50,- excl. 9% btw per jaar 
Extra jaarabonnement € 25,- excl. 9% btw per jaar

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

Voor meer informatie zie www.roofs.nl

Roofs
HÉT VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE



• 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
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HENK SMIENK
Commercieel Technicus

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

PREFA GEVELSCHINDEL
PAST PERFECT VOOR ELK PROJECT

WWW.PREFA.NL

TECHNISCHE SPECIFICATIES
PREFA GEVELSCHINDEL 
¬ Materiaal: gecoat aluminium, 0,7 mm dik, coilcoating

¬ Afmetingen: 
    420 x 240 mm in gelegd oppervlak (10 st./m2)

¬ Gewicht: ca. 2,5 kg/m²

¬ Basisbevestiging : indirect, 1 PREFA patentklang en 
    spijker per gevelschindel (d.w.z. 10 PREFA patent
    klangen en spijkers per m²)

ROEL VANDER VEEN 
Regional Sales Manager

T +31 611 49 75 26
E Roel-Vander.Veen@prefa.com
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NOMAD HOUSE

Vier jaar geleden stonden de  

Rotterdamse wethouders Bas Kurvers  

(bouwen en wonen) en Arno Bonte  

(duurzaamheid) op het dak van een  

pand in Rotterdam-Delfshaven. Zij waren  

met Laurens van de Wal, een van de  

initiatiefnemers van Dakdorpen,  

op bezoek bij een (glazen) tiny house,  

dat als proefproject werd bewoond  

door stadsantropoloog Renée Rooijmans.  

“Er moet een nieuwe stadslaag komen”,  

opperden de wethouders toen, met de  

algemeen bekende wetenschap dat er – 

nog steeds – in Rotterdam 18 vierkante  

kilometer aan platte daken onbenut zijn. 

Lichtgewicht woonconcept  
krijgt pilot op dak

en Omid Kheirabadi, architect en conceptontwikkelaar.  
Ze zijn gehuisvest aan de Schiemond in Rotterdam in  
De Kroon, een voormalige elektrotechnische fabriek van 
Croon Wolters&Dros. De gebouwen zijn samen met de 
directe omgeving getransformeerd tot het Kroonkwartier.  
In deze creatieve hotspot werken inmiddels 120 verschil-
lende bedrijven, stichtingen en sociale ondernemers.  
Niet toevallig is het dak van De Kroon het decor voor de 
eerste proef voor een dakdorp. Een samenwerking tussen 
Dakdorpen, Dakdokters, de Fleur Groenendijk Foundation, 
de Rotterdamse Dakendagen en een team van het  
Multifunctionele Daken programma van de gemeente  
Rotterdam willen hiermee verder onderzoek doen naar 
onder andere de technische, financiële, juridische en  
ecologische aspecten van wonen op daken.  

Tekst en foto’s: Tjerk van Duinen
Renderings: Nomad House

Die nieuwe stadslaag zal nog wel enige tijd op zich laten 
wachten. Maar initiatieven blijven komen. Zo was bij de  
Rotterdam Rooftop Walk van afgelopen voorjaar op het dak  
van de Bijenkorf een presentatie van allerlei mogelijke invul- 
lingen van dakvlakken te zien, waaronder het Nomad House.  
Nomad House streeft naar zeer duurzame, verplaatsbare  
en vooral betaalbare huisvesting die is uitgewerkt in aantrek- 
kelijke, modulair opgezette woningen. Ook voor op daken.

DE KROON
Nomad House is een samenwerkingsverband van  
Katerina Malamat, architect en intereurontwerper,  

Nomad House levert daarvoor een van de vier woningen.

LOCATIE
Malamat en Kheirabadi raakten twee jaar geleden betrok-
ken na contact met Dakdorpen dat zocht naar mensen 
die op daken willen wonen. Malamat: “Die moesten zeer 
duurzaam zijn, uiteraard licht van gewicht, verplaatsbaar 

op een vrachtwagen, esthetisch aantrekkelijk en bereikbaar 
voor kleine budgetten. Tegelijk waren we al bezig met het 
ontwikkelen van een klein verplaatsbaar huis dat ligt tussen 
een tiny house en een starterswoning, maar dan niet in 
een mainstream oplossing.” Kheirabadi voegt hieraan toe 
dat locatie een essentiële factor was: “We waren op zoek 
naar een kavel voor een eigen huis en net als veel andere 
starters kunnen wij niet drie ton op tafel leggen. Grond is 
daarvan nog steeds de grootste kostenpost, daarom leek 
ons het dak een interessante oplossing.”

COMMUNITY
Op het dak van De Kroon vertelt Malamat wat de bedoeling 
is. “Het hoofdgebouw waar we nu op staan kan de belasting 
goed aan, met aan weerszijden van de dakopbouw plek 
voor huisjes. Aan de ene kant is plek voor drie woningen, 
aan de andere kant slechts voor één. Dat laatste komt door 
de geluidsbelasting van de airco-unit die er staat.  
Het is de bedoeling dat hier dan een dakcommunity  
ontstaat. Om de nieuwe functie op De Kroon mogelijk  
te maken, wordt het dak gerenoveerd en waar nodig  
versterkt. Veel extra draagkracht is niet nodig, een enkel 
Nomad House van 20 m2 weegt 3.000 kg. Het modulaire 
systeem is eenvoudig uit te breiden en met twee units  
heb je al bijna een kleine eengezinswoning.”

TIJDELIJKE VERGUNNING
Wonen op het dak vraagt veel geduld om de ambtelijke, 
juridische en financiële belemmeringen weg te nemen. 
Kheirabadi: “De Kroon heeft een kantoorbestemming, maar 
er is een tijdelijke vergunning in aanvraag voor bewoning 
van het dak tot 2028. Mocht die daarna niet verlengd 
worden, dan zullen we de woningen moeten verplaatsen. 
Het aardige is dat een Nomad House-unit met een kraan 
als één geheel te verplaatsen is. Banken kunnen ook lastig 

Rendering van een enkelvoudige uitvoering 

van Nomad House op een stadsdak. 

Omid Kheirabadi en  

Katerina Malamat op 

het dak van De Kroon.
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Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

doen want de woning staat op grond van iemand anders. 
Makelaars en juristen helpen ons daarbij, maar het blijft 
ingewikkelde materie.” 

AFMETINGEN
De Nomad Houses worden gemaakt in Oost-Europa en 
als units per oplegger naar hun plaats van bestemming 
gebracht. Dat was mede bepalend voor de afmetingen 
van de units. Malamat: “Het moest een verplaatsbaar 
formaat hebben en dan denk je al snel aan de standaard 
container van 2,5 meter breed. Dan houd je echter geen 
loopruimte over rond een tweepersoonsbed. We hebben 
de breedtemaat daarom opgerekt tot drie meter waardoor 
het net geen uitzonderlijk vervoer is.”

HOUT EN SCHAPENWOL
De units zijn zo licht mogelijk gebouwd met een houten 
constructie (balken en liggers) en een schil van multiplex 
binnenplaten, isolatie van schapenwol en een aftimmering 
met sparren of larix. De daken zijn gemaakt van 0,5 mm dik 
gefelsd staalplaat en 20 cm isolatie van schapenwol.  
Hierop kunnen zonnepanelen of groendaken worden aan-
gelegd. Malamat: “Voor de groendaken gebruiken we  
sedum op dozen van geperst kurk van Earth Kweek,  
met een klein beetje wol voor de waterretentie. Dit pakket 
isoleert het dak tegen warmte, is slechts 5 cm hoog en 
weegt 60 kg per m2. Dit is weer een kleine bijdrage aan  
de verbetering van de leefbaarheid van binnensteden.”  
De units rusten op een verzinkt stalen frame op het dak dat 
waar mogelijk op de sterkste plekken van de gebouwcon-
structie worden gepositioneerd. Veiligheidsvoorzieningen 
op het dak worden uiteraard aangebracht.

Een Nomad House wordt geleverd compleet met alle  
berekeningen voor wind- en sneeuwbelasting en staat in 
twee dagen op zijn plek. De kostprijs van 35 à 40 duizend 
euro (voor een compleet ingerichte enkele unit) komt  
neer op nog geen 1.900 euro per m2. Nomad House en 
Dakdorpen kunnen contact verzorgen met gemeente en 
corporaties voor geschikte locaties. Malamat tot besluit: 
“Zo’n Nomad House zou ook een mooie oplossing zijn voor 
het huidige gebrek aan crisisopvangplekken, al wordt daar-
voor nog niet naar de daken gekeken.” ■

www.nomadhouse.nl

NOMAD HOUSE

Dubbele uitvoering op maaiveld  

levert 40 m2 woonruimte op.

Door de installaties op het dak van De Kroon is aan deze kant van 

de dakopbouw maar één woning toegestaan. Onder voorbehoud van vergunningen, financiering en veiligheidsvoorzieningen een prima woonomgeving.
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In deze rubriek geeft Theo Wiekeraad zijn mening over  

de dakenbranche en aanverwante onderwerpen.

Kent u dat gevoel van ‘waarom doen we dit?’ Dat moeten 
veel dakdekkers hebben gehad toen zij deze zomer 
bij temperaturen boven de dertig graden op het dak 
stonden. Natuurlijk was het leuk voor hen toen het  
NOS Journaal op 19 juli langs kwam. “Kijk schat, we zijn 
op tv”, zal het ’s avonds thuis hebben geklonken.  
Maar de mededeling dat manlief die ochtend met  
temperaturen van zelfs 38 gewoon met de brander 
het dak op zou gaan, zal in dezelfde huishoudens met 
minder enthou siasme zijn ontvangen.

Natuurlijk moeten we in de BV Nederland met z’n allen 
geld verdienen. Dat moeten we vooral ook blijven doen. 
Ik heb dan ook meer respect voor de bedrijven die op 
zo’n dag durven te zeggen “We houden jullie vandaag 
thuis”. Die beslissing getuigt van lef en leiderschap. 

Naar binnen en naar buiten straalt het uit dat deze 
 bedrijven de mens achter de brander belangrijker 
vinden dan altijd maar omzet draaien.

Ondernemers zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van 
het afgeleverde werk. Wit gemineraliseerd verwerken 
vraagt heel veel aandacht en concentratie, zeker bij 
hoge temperaturen. Dat brengt een risico met zich  
mee. Maar ook het welzijn van de mensen die aan het 
werk zijn, valt onder de verantwoording van de onder-
nemer. Bent u bereid ook daar risico’s mee te nemen? 
Of waren het ZZP’ers met eigen verantwoordelijkheden? 
Het antwoord op de laatste vraag maakt eigenlijk  
niet uit. Hun welzijn op uw werk valt ook onder uw  
verantwoording.

Ik snap niet dat voor een beetje omzet zulke grote 
risico’s genomen worden met het kapitaal van de zaak. 
Want laten we wel zijn, het personeel is het kapitaal van 

de zaak. Daarom ben ik 
blij dat een aantal dak-
aannemers wel het lef 
heeft getoond om bij 
dit soort uitzonderlijke 
situaties ratio voor emotie 
te kiezen, als het verstand 
dit niet gezond vindt de 
beslissing te nemen. We werken 
veilig of we werken niet.  

Wees eerlijk, wie kent de fysieke gesteldheid van zijn  
personeel? Als zelfs bij schijnbaar gezonde sporters 
soms het hart opeens stilstaat of een bloedvat in  
de hersens knapt, kun je er voor een ieder niet zeker  
van zijn dat die kerngezond is. We hebben geen  
ingebouwde MRI die iemand met één blik kan scannen 
en ziet wie wat mankeert. Verwachten wij dat onze  
dakdekkers supermensen zijn? Het zijn hardwerkende 
knullen die op z’n tijd ook weleens een vette bek of een 
pilsje lusten. Niks geks aan.

Als dakaannemers dakrandbeveiliging plaatsen om 
valgevaar te voorkomen, maar ook de werknemers door 
laten werken als de temperaturen tropische vormen 
aannemen, begrijp ik het niet meer. Bewusteloos of 
dood door de hitte bevangen op het dak neervallen 
is bij extreme temperaturen een risico dat we willen en 
kunnen vermijden. Net als van het dak af vallen. ■

Theo Wiekeraad

Als de mussen  
van het dak vallen

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

THEO TALKS

“ Het personeel is het  

kapitaal van de zaak.” 

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

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



Op zoek naar een duurzame daglichtoplossing met goede isolatiewaarden? Kies dan voor het 
FAKRO platdakraam. Het heeft een strak design én uitstekende thermo-isolerende waarden (min. 

Uw= 0,64 W/m2K). Hierdoor is het ook zeer geschikt voor lage-energiewoningen en passiefhuizen.

www.fakro.nl/platdak

... verduurzaamt het huis

Zeer goed isolerend glas: 3-voudig (DU6) of 4-voudig (DU8)
Geen onnodig warmteverlies, kou en tocht rondom raam door de geïsoleerde PVC-opstand
Volledige elektrische bediening (via Z-Wave) op zonne-energieÁlles 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
AaboGreenTech B.V.
T:088-9965680, agt@aabo.nl

Aabo Trading Groningen B.V.
T:088-9965640, gron@aabo.nl
Aabo Trading Haarlem B.V.
T:088-9965610, haar@aabo.nl
Aabo Trading Leeuwarden B.V.
T:088-9965630, leeu@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

Binnenkort ook in 

Rotterdam en Hoogeveen!

Duurzaam 
verwarmen 
zonder gas...

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

In onze hechte teams 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. 

Klinkt dit interessant en ben je toe aan uitdaging met veel afwisseling, 
vrijheid en eigen inbreng in een constant groeiend bedrijf? Kijk dan snel 
eens 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!



Your preferred partner for daylight and ventilation 
solutions

Ontwerpen 
met daglicht

In onze Daylight Design Guide laten we zien hoe u met daglicht 
gezondere en duurzamere gebouwen ontwerpt en het welzijn van 
mens en milieu verbetert. 

Bekijk onze design guide online

17090-509_Design_Guide_print_ad_NL.indd   117090-509_Design_Guide_print_ad_NL.indd   1 2022. 08. 17.   16:20:062022. 08. 17.   16:20:06

VERBETERDE
KOELPRESTATIES

VERLAGING VAN 
DE ENERGIEREKENING

BESCHERMING VAN
DAKEN EN DAKDETAILS

AANPASSEN VAN
HET BINNENKLIMAAT

MAKKELIJK
ONDERHOUD

BETERE EFFICIËNTIE
VAN ZONNEPANELEN

Witte dakbedekking
De beste witte reflecterende dakbedekking.
Voor meer informatie scan de QR code.

Triflex
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Special 
Blauwe daken

Foto: Shutterstock
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Optigrün stond in de jaren ’80 aan de wieg van groen-blauwe daken. 

Nu ziet directeur Henk Vlijm een omslagpunt in het denken over retentie- 

daken. “Blauw en groen kunnen niet zonder elkaar. Eindelijk ziet men 

waterretentie als need to have in plaats van als nice to have.”

“ De dakenbranche moet in  
het bouwteam meepraten”

Vind je dat te duur, dan laat je de ramen naar binnen 
draaien. Op dezelfde manier moet gelden: als je een 
daktuin hebt, dan moet je zorgen voor een beregenings-
installatie.”

HEMELWATERVERORDENINGEN
Dat groen-blauwe daken nu zo in trek zijn, heeft alles met 
wetgeving te maken. “Alle grote gemeentes hebben hemel-
waterverordeningen”, zegt Vlijm. “Volgens de Waterwet is 
regenwater dat op je kavel valt van jou en moet jij er wat 
mee doen. Je mag het pas aan het riool aanbieden als je  
wat hebt gedaan met de drietrapsstrategie van vasthouden,  
opslaan en vertraagd afvoeren.” Bij architecten en ontwikke- 
laars is mede daardoor het besef gekomen dat het niet 
alleen logisch – vanwege de daktuin – maar ook noodzake-
lijk is om iets met water te doen. “Toch zitten we nog bijna 
wekelijks met een bouwer aan tafel die niet op de hoogte is 
van de wateropgave, de desbetreffende paragraaf in  

Nolanda Klunder 

In de jaren ’80 pionierde Optigrün al met waterbergende 
daken, toen de markt daar nog niet klaar voor was.  
“Men verklaarde ons zo ongeveer voor gek: waarom  
zou je water op je dak willen opslaan?”, zegt Henk Vlijm, 
directeur van Optigrün Benelux. “Veertig jaar hebben we 
gelobbyd voor blauwe daken. Nu is er een omslagpunt, 
blauwe daken zijn extreem in trek.”

BLAUW EN GROEN 
“Blauw en groen kan je niet los van elkaar zien”, zegt Vlijm. 
“Een blauw dak zonder groen is een bak water op je dak. 
Dat wordt niets, binnen een paar maanden is dat veranderd 
in erwtensoep. Over het algemeen is de afwerking boven 
de retentielaag groen, maar als je veel zonnepanelen wil 
plaatsen zodat er nauwelijks ruimte voor groen overblijft, 
kan je de retentielaag afdekken met grind.” 

Omgekeerd kan groen ook niet zonder blauw: “Een berm 
verdort al na een week of twee zonder regen. Op het dak, 
waar natuurlijk helemaal geen grondwater is, is dat nog 
erger. Voor een sedumdak zijn andere oplossingen mogelijk, 
maar bij een biodivers dak en zeker bij een intensieve  
daktuin ontkom je er eigenlijk niet aan om te werken met 
een retentiedakopbouw. Op dat moment is water op je dak 
niet meer nice to have en wordt het need to have.”

Dat wil niet zeggen dat iedereen daar rekening mee houdt. 
Vlijm: “Sommige ontwikkelaars zijn te eenzijdig gericht op 
rendement. Dus die laten een daktuin van een miljoen  
aanleggen zonder na te denken over water voor het groen: 
dat is in hun ogen het probleem van toekomstige huurders 
of eigenaars. Zij denken nog te veel dat het aanbrengen  
van groen het ophangen van de gordijnen is. Vergelijk het 
eens met ramen: als je naar buiten toe draaiende ramen in  
je ontwerp hebt, zorg je voor een glasbewassingsinstallatie.  

de omgevingsvergunning. Die bouwer denkt: ‘Ik leg er  
een sedumdak op van 25 euro per m2.’ Maar daarbij is  
hij vergeten dat er in het bestemmingsplan staat dat er 
watercompensatie moet plaatsvinden. Omdat het dak  
niet is gemaakt voor waterberging – geen afschot,  
te lage opstanden – bedenkt hij als noodoplossing dat  
hij infiltratiekratten in de grond kan plaatsen. Maar dat  
mag niet, je moet het water opvangen op je eigen terrein, 
dus op je dak. Zoek dan maar een oplossing.”

GEEN DRUPPEL NAAR HET RIOOL
Bij retentiedaken gaat het vaak over het voorkomen van 
wateroverlast. “Maar watertekort is een minstens zo groot 
probleem”, benadrukt Vlijm. Is een retentiedak verzadigd, 
dan kan er water opgevangen worden in een ondergrond-
se of inpandige tank. Deze kan ook gevuld worden door  
de regenpijpen van zadeldaken. “Met overtollig water 
kunnen de toiletten gespoeld worden of de waterwarmte-
pompen bevoorraad. Op die manier gaat er geen druppel 
meer van de kavel naar het riool. Het is natuurlijk zot dat  
wij onze wc’s doorspoelen, tuinen besproeien en auto’s 
wassen met drinkwater. In België is inmiddels verankerd  
in beleid dat bij nieuwbouw regenwater gebruikt moet wor-
den voor de wc’s. Ook in Frankrijk, Duitsland en Engeland  
is het besef doorgedrongen dat we zuinig moeten omgaan 
met drinkwater. Alleen in Nederland nog niet. Drinkwater  
is hier nog zo goedkoop dat een beregeningsinstallatie 
met kraanwater goedkoper is dan een retentiedak.  
Dat moet natuurlijk anders.”

OPROEP AAN DAKENBRANCHE
Architecten en ontwikkelaars zijn zich er inmiddels van 
bewust dat ze water moeten meenemen in hun ontwerp. 
Vlijm: “Op dit moment zitten we in de uitloop van projecten 
die op de oude wijze vergund zijn. Dat duurt nog een jaar 
of drie. Daarna wordt het beter: wat er vanaf dan gebouwd 
wordt, is groen tot over je oren en alles wat groen is, heeft 
water nodig. Retentiedaken raken steeds meer in trek.”

“ Architecten en ontwikkelaars  
zijn zich er inmiddels van  
bewust dat ze water moeten 
meenemen in hun ontwerp.”

Blauwgroene daken vergen echter wel het een en ander 
van de dakconstructie. “De grootste uitdaging daarbij is 
dat de dakdekker moet opbieden tegen concurrentie.  
Om goedkoper te zijn, kan de dakdekker besluiten te kiezen 
voor losliggende dakbedekking, een mechanisch bevestig-
de warmdakconstructie of een partieel verkleefd systeem. 
We hebben meegemaakt dat we een retentiedak kwamen 
aanbrengen en een eenlaags losliggende dakbedekking 
aantroffen. Vanwege de vergunning kon de opdracht-
gever niet anders dan ons alles te laten slopen en te laten 
vervangen door tweelaags volledig verkleefd.”

INTERVIEW HENK VLIJMSPECIAL BLAUWE DAKEN

Henk Vlijm, directeur van Optigrün: We kunnen  

niet langer de bouwers ter wille zijn met  

goedkope oplossingen.”

Groene Kaap, Rotterdam. Groendak met waterretentie 

(en verblijfsfunctie).
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Die rol is noodzakelijk, benadrukt Vlijm. “Mijn oproep aan 
de dakenbranche: denk mee vanaf het begin. Laten we 
met zijn allen de kwaliteitsstandaarden omhoogbrengen. 
Zoals blauwgroene daken op gemeentelijk en nationaal 
niveau verankerd zijn in beleid, moeten ze in onze branche 
verankerd zijn in de vakrichtlijnen. We kunnen niet langer de 
bouwers ter wille zijn met goedkope oplossingen. Als daken-
branche moeten we tegen opdrachtgevers zeggen: een 
retentiedak is niet langer nice to have maar need to have, 
en daar hoort nu eenmaal een compactdak bij.” ■

“We zouden als branche moeten ophouden met zo te 
werken. We moeten gaan zeggen: ik wil een offerte geven, 
ik wil met je meedenken, maar dan wil ik wel een intentie-
verklaring van je dat ik het mag doen. We horen thuis in 
het bouwteam. De hoveniersbranche is al zo ver. De grote 
daktuinhoveniers werken in het bouwteam samen met de 
landschapsarchitect en de ontwikkelaar. De dakenbranche 
is daar nog niet, maar we komen er wel. Steeds vaker zie 
je dat de dakdekker niet alleen zijn logo aan het hek mag 
hangen, maar op het bord erbij staat.”

SPECIAL BLAUWE DAKEN

Piekbuien: 
60 mm – wie kan 
dat opvangen? 

Geen probleem voor de retentiedaken 
van Optigrün!

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

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

Kijk voor meer informatie op www.optigruen.nl

D É  D A K B E G R O E N E R

unieke eigenschap-
pen van onze 
Waterretentieboxen:

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

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

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

Retentiedak Little C, Rotterdam.

“ We zitten nog bijna wekelijks met een bouwer aan tafel die  

niet op de hoogte is van de wateropgave, de desbetreffende  

paragraaf in de omgevingsvergunning.”



Weergaloos in waterbeheer.
ZinCo Benelux

daktuin@zinco.nl

www.zinco.nl

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

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

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

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

zoontjens.nl
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Blauwe daken kunnen een goede  

bijdrage leveren aan het voor-

komen van wateroverlast bij 

hoosbuien, als onderdeel van het 

grotere systeem van hemelwater-

afvoer. Marc den Ouden van 

het Hoogheemraadschap van 

Schieland en de Krimpenerwaard: 

“Ondergrondse waterberging is 

niet genoeg. We willen de regen 

opvangen daar waar het valt.”

Hoogheemraadschap wil regen opvangen daar waar het valt

Denken over water in een  
stroomversnelling gekomen

ONDERGRONDSE WATERBERGING
“Bij de Wederopbouw van Rotterdam is veel water gedempt 
en veel grond bebouwd”, vertelt Den Ouden. “Daardoor 
hebben we nu de situatie dat in het centrum maar 2% van 
het grondoppervlak bestaat uit oppervlaktewater. De rest 
van het grondoppervlak is verhard met een beetje ruimte 
voor groen van parken en plantsoenen. Die verhouding is 
scheef. Om goed te functioneren moet 5 tot 10% van het 
gebiedsoppervlak van een stad water zijn. Voor met name 
het centrum en de ring van oude wijken eromheen moest 
de gemeente samen met het hoogheemraadschap op 

Nolanda Klunder

Zware regenval komt steeds vaker voor. Daarmee neemt de 
kans op wateroverlast toe, met name op plekken waar het 
regenwater door verharding van oppervlakken niet in de 
grond kan wegzijgen maar via putten naar het riool moet 
worden afgevoerd. Er kunnen problemen ontstaan als er in 
weinig tijd zo veel regen valt dat het riool overbelast raakt. 
Marc den Ouden, gebiedsadviseur bij het Hoogheemraad-
schap van Schieland en de Krimpenerwaard, licht toe:  
“In die situaties kan het water uit het riool kolken en kunnen 
straten onder water komen te staan. Ook kunnen de riolen 
gaan overstorten in het oppervlaktewater, met alle gevolgen 
voor de waterkwaliteit van dien, stankoverlast en vissterfte.” 
Eind jaren ’90 was er een aantal jaren achter elkaar met 
zware regenval. Dat was het moment voor de gemeente 
Rotterdam om samen met het hoogheemraadschap op 
zoek te gaan naar nieuwe manieren voor watermanage-
ment in de stad. 

zoek naar meer mogelijkheden voor het opvangen van 
water.” Strikt genomen behoort het riool niet tot het taken-
pakket van een waterschap. Waterschappen gaan over 
oppervlaktewater, de gemeente is beheerder van het riool. 
“Maar om wateroverlast op te lossen kijken we naar de 
hele waterketen”, zegt Den Ouden. “Als de riolen overbelast 
raken, ervaart de burger een probleem. We zien het voor-
komen van dat probleem als een gezamenlijke opgave. 
Daarom werken we mee en dragen we financieel bij aan 
waterbergingsmaatregelen die wettelijk gezien buiten het 
domein van onze bevoegdheden vallen.”

Na de wateroverlast in de jaren ’90 was de eerste oplossing 
een ondergrondse waterberging. Den Ouden: “Er zijn een 
paar grote bergingskelders gerealiseerd, zoals een ber-
gingskelder voor 10.000 m3 onder het Museumpark en een 
berging voor 2000 m3 onder het Kruisplein. Daarna kwamen 
er diverse waterpleinen, waarvan het Benthemplein het 
bekendste is. Maar we beseften dat we er met ondergrond-
se waterberging alleen niet zouden komen. We wilden de 
regen opvangen daar waar hij valt. Zo kwamen we bij de 
daken. Het mooiste voorbeeld is natuurlijk het groen-blau-
we dak van De Doelen.” Op concert- en congresgebouw 
De Doelen is een groen-blauw dak geplaatst met 2500 m2 
groen en capaciteit om 300 m3 water te bergen. Het was 
een samenwerkingsverband tussen de gemeente Rotterdam,  
De Doelen, het Hoogheemraadschap van Schieland en  
de Krimpenerwaard en internationaal initiatief 7 Square 
Endeavour (zie Roofs juli 2021 en Roofs oktober 2021).  
Den Ouden: “De Doelen is natuurlijk een heel bijzonder pro-
ject, omdat het een monumentaal pand is en omdat dit het 
grootste waterbergende dak van de regio is. Door dit dak is 
het denken over water in een stroomversnelling gekomen.”

BELANG VAN DAKEN
“Waterproblematiek kan niet opgelost worden als we  
alleen kijken naar gemeenschappelijke ruimte”,  
zegt Den Ouden. “In de stad in 60-70% particulier terrein,  
we kunnen niet het waterprobleem oplossen op de  

30% openbare ruimte. Nadrukkelijk roepen we particulieren 
op om mee te werken om de sponswerking van de stad  
te herstellen. We kijken naar de haarvaten, de plek waar 
de regen valt: de daken en de tuinen. Regenwater valt als 
eerste op de daken. Begin met het daar vast te houden. 
Daarna daalt het regenwater af naar het maaiveld of het 
riool, dan kan je daar maatregelen nemen. Zo ben je aan 
de bron bezig als je water op daken opvangt.”

Vanaf waterbufferende daken wordt het water vertraagd 
naar het riool geleid. Is het niet beter als regenwater zich  
bij het grondwater voegt? “Daarvoor moeten de systemen 
ontvlecht worden. In sommige buitenwijken is er daarom 
een verbeterd gescheiden rioolstelsel: regenwater gaat 
daar naar drainage-infiltratie-transport-riolen. Deze buizen 
zijn poreus, zodat er interactie is met het grondwater.  
Bij een lage grondwaterstand kan het water uit de buizen  
in de grond infiltreren en bij hoge grondwaterstanden  
kan het omgekeerde gebeuren. In het centrum is er geen 
ruimte voor een dubbel buizenstelsel. We moeten daar  
dus nog een manier vinden om regenwater ten goede te 
laten komen aan het grondwatersysteem.”

NATUURLIJKER OMGAAN MET HEMELWATER
“Eén dak heeft geen meetbaar effect op de wateroverlast,  
maar vele kleine maken één grote”, zegt Den Ouden. 
“Daarom steunen we particuliere initiatieven met kennis en 
kunde en subsidieregelingen. We willen zo een beweging 
op gang helpen die ertoe leidt dat we natuurlijker omgaan 
met hemelwater. Sedumdaken zijn voor particulieren vaak 
mogelijk, een waterbufferend dak meestal niet.  
Daarvoor moet je bij grote partijen zijn. Wij willen het niet  
bij De Doelen laten, we zijn in gesprek met meerdere 
partijen zoals woningcorporaties over het vergroenen en 
verblauwen van hun daken.”

Tegelijkertijd gaat de klimaatverandering door. Den Ouden: 
“Wat wij realiseren aan de voorkant komt er aan de achter-
kant weer aan. Op een gegeven moment zullen we ons 
moeten afvragen waar de grens ligt. Misschien komt er een 
moment waarop we een zekere mate van overlast moeten 
gaan accepteren. Maar zo ver zijn we nog niet. We zijn 
in Rotterdam goed bezig: er is inmiddels ruim 462.000 m2 
op 2.839 panden aan daken vergroend (bron: gemeente 
Rotterdam, Monitor Groene Daken Rotterdam (arcgis.com). 
Samen met alle andere maatregelen van de afgelopen 
decennia gaat het nu best goed. Kijk naar de afgelopen 
paar jaar: het heeft regelmatig fors geregend, maar de 
stad is niet ondergelopen.” ■

INTERVIEW MARC DEN OUDENSPECIAL BLAUWE DAKEN

Marc den Ouden: “Om wateroverlast op te lossen  

kijken we naar de hele waterketen.”

Vertegenwoordigers van 7 Square Endeavour, Arcadis, het Hoogheem- 

raadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, de gemeente 

Rotterdam en De Doelen tijdens de officiële eerste kratlegging op 

het dak van De Doelen in 2021. (Foto: Tjerk van Duinen)

“ Om goed te functioneren  
moet 5 tot 10% van het  
gebiedsoppervlak van een  
stad water zijn.”
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Een leerzaam blauw-groen 
dak in de Riouwstraat

met daarop Isomix isolatiemortel. De dakvloer lag uiteraard 
onder afschot, maar dat is bij een waterbufferend dak niet 
meer nodig. We maakten het dak met de isolatiemortel 
waterpas. Dat was even wennen, voor dakdekkers voelt het  
tegennatuurlijk om een dak waterpas te maken.” Op de 
isolatiemortel kwam een tweelaags dakbedekkingssysteem,  
met daarop een beschermlaag, kunststof kratjes, een viltlaag, 
en tot slot het substraat en de beplanting. “De beplanting 
werd bepaald in samenspraak met de ecoloog van de 
gemeente Amsterdam. De gemeente heeft goed in kaart 
welke insecten in welk stadsdeel ontbreken. Daarop is geba- 
seerd welke planten en kruiden op het dak moesten komen”, 

Nolanda Klunder

Het dak is onderdeel van het RESILIO-project,  
waarbij er in Amsterdam veertien slimme 
blauw-groene daken van in totaal 10.000 m2 
zijn aangelegd. Zes daarvan zijn aangelegd 
op panden van de woningcorporaties 
Stadgenoot, De Key en de Alliantie.  
Het dak van de Riouwstraat is het laatste 
dak dat binnen het project is opgeleverd. 

GESCHIKT DAK
Thomas van der Vlis, Projectleider Innovatielab bij  
de Alliantie, vertelt: “We werden in 2019 benaderd 
door de Gemeente Amsterdam met de vraag of we als 
derde woningcorporatie wilden deelnemen aan het project. 
Bij de Alliantie vinden we het belangrijk om te innoveren en 
innoverende ideeën de ruimte te geven, dus we stemden 
graag in. We gingen op zoek naar twee daken die aan  
renovatie toe waren, voldoende draagkracht hadden en 
zich bevonden in wijken met veel wateroverlast.  
Zo kwamen we uit op de Java-Makasserstraat, waarbij we 
een samenwerking aangingen met Patina Dakdenkers, en 
de Riouwstraat. De tender voor de Riouwstraat werd door 
Consolidated gewonnen.”

WATERPAS DAK
“De Riouwstraat had een dak met APP-bitumen en steenwol- 
isolatie, met daarop zonnepanelen”, legt Glen Bosman uit.  
Bosman is Manager Resultaatgericht Samenwerken bij 
Consolidated. “We demonteerden de zonnepanelen, 
ontmantelden de dakbedekkingsmaterialen en leverden 
de dakbedekking in bij de fabrikant voor recycling, verwij-
derden de Rockwool en voerden die af. Op de betonvloer 
brachten we vervolgens een dampremmende laag aan, 

RESILIOSPECIAL BLAUWE DAKEN

In opdracht van woningcorporatie de Alliantie  

legde Consolidated een slim blauw-groen  

dak aan in de Amsterdamse Riouwstraat.  

Thomas van der Vlis van de Alliantie en  

Glen Bosman van Consolidated lichten toe:  

“Bij verduurzaming moet je keuzes maken.”

Glen Bosman

Thomas van der Vlis

Blauw-groen dak voor de Riouwstraat. (Foto: Wieke Braat)

De beplanting werd bepaald in samenspraak met de ecoloog van de gemeente Amsterdam.  

De gemeente heeft goed in kaart welke insecten in welk stadsdeel ontbreken. (Foto: Wieke Braat)

“ We wilden invloed hebben om 
van afstand de sluizen open te 
kunnen zetten, als het ware een 
rode knop voor calamiteiten.”



Roofs     3938     Roofs

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

zegt Bosman. Het substraat van het groene dak 
blijft vochtig door verdamping en door capillaire 
werking. Een slimme klep zorgt ervoor dat het 
water uit de kratjes naar het riool wordt geloosd 
voordat er een nieuwe regenbui aankomt. 

SENSOREN
Bosman: “Je moet de risico’s van dit systeem 
goed in kaart brengen. Daar speelden wij als 
dakexperts een belangrijke rol in. In het voortra-
ject hebben we regelmatig mogelijke problemen 
aangewezen én een oplossing aangedragen. Als 
de sluizen bijvoorbeeld niet functioneren, kan het 
water niet weg, want de  
noodoverlopen zitten traditioneel in de dakrand. 
Bij dit type dak moeten er daarom ook noodover-
lopen in de bassins komen.  
Nog belangrijker: er staat hier 7 cm water op een 
dak met daaronder mensen, dus als er één gaat-
je ontstaat, kan er vrij veel lekkagewater  
in het appartement eronder terechtkomen.  
Je wilt dus iets in het pakket dat waarschuwt voor 
vocht. Zo kwamen we bij Inscio.”

Inscio levert sensoren die in de isolatiemortel 
geplaatst worden en daar vocht en temperatuur 
meten (zie ook Roofs februari 2022). “Zodra een 
sensor bijvoorbeeld vocht detecteert, moest er  
een manier zijn om het water snel van het dak te 
krijgen zegt Bosman. “We wilden invloed hebben 
om van afstand de sluizen open te kunnen zetten, 
als het ware een rode knop voor calamiteiten. 
Die ‘rode knop’ is onder andere in handen van 
onze serviceafdeling. Is het water ervan af, dan 
kunnen we het dak als Legoblokjes uit elkaar 
halen om het probleem op te lossen. Daartoe is 
het dak gecompartimenteerd opgezet.”

KEUZES MAKEN
Inscio plaatst zijn sensoren in de Isomix isolatie-
laag. Dit materiaal bleek een bijkomend voordeel 
te hebben, vertelt Bosman: “Omdat het dak niet onder  
afschot ligt en de slimme kleppen dicht staan, staat er 
vrijwel altijd water op het dak. Dat permanente waterfilter 
maakt het dak als het ware dampdicht. Hierdoor kan het 
vocht van de bewoning onder het dak slecht uittreden in 
met name zomerse maanden. Het gebruik van de tradi-
tionele kunststof hardschuimplaten is hierdoor risicovol. 
We hadden isolatiemateriaal nodig dat dampdiffusie aan 
kan. In de basis zou je dan aangewezen zijn op foamglass, 
maar dat was tijdrovend om waterpas aan te brengen 
in de situatie van de Riouwstraat. Gelukkig konden we in 
plaats daarvan Isomix gebruiken.”

Bosman benadrukt dat er bij verduurzaming keuzes  
gemaakt moeten worden. “Niet alles kan tegelijk.  
Het dak van de Riouwstraat draagt heel veel gewicht,  
dus zonnepanelen kunnen er op bepaalde plaatsen  

niet meer bij. We willen altijd dat daken demontabel zijn  
(ik noem dat de legolisering van het daklandschap),  
maar dat kon hier niet. Alle dakbedekkinglagen en isolatie-
laag zijn onderling verkleefd tot op de betonvloer.”

Voor de afvoeren en doorvoeren moest een oplossing  
bedacht worden. “Daar zie je immers het meest lekkage.  

ls de metalen doorvoeren in aanraking komen met het 
koude water in de kratjes, kan er condensatie ontstaan.  
Alle doorvoeren zijn daarom op plateautjes gezet, de kratjes 
werden tegen die eilandjes geplaatst. Dit was een van de 
zaken waarvan we hebben geleerd. Het was een traject 
van learning by doing.”

KOSTEN EN BATEN
Ook Van der Vlis van de Alliantie vertelt dat er keuzes 
gemaakt moeten worden. “Het idee achter blauw-groene 
daken is dat ze hittestress en wateroverlast verminderen  
en leiden tot meer biodiversiteit. Dat zijn grote maatschap-
pelijke thema’s waarbij integrale samenwerking nodig 
is tussen alle belanghebbenden, zoals de gemeente, 
Waternet en de woningcorporaties. Deze thema’s kunnen 
niet gedragen worden door alleen de woningcorporaties. 
Onze eerste prioriteit is zorgen voor betaalbare woningen. 

Corporaties staan voor veel uitdagingen:  
we moeten meer bouwen, stevig verduurzamen 
en de betaalbaarheid van onze woningen 
waarborgen. We moeten dus goed nadenken 
over welke kosten we waar maken en nadenken 
over hoe dit past bij de onze doelstellingen en 
uitdagingen. De reden dat we het verantwoord 
vonden om te investeren in dit dak, was dat er bij 
dit project een forse subsidie hoorde. We kregen 
80% subsidie op de meerprijs, waardoor het 
blauw-groene dak slechts 20% meer kostte dan 
een gewone dakrenovatie.”

De meerprijs van het dak kan niet doorbelast 
worden aan de huurders, licht Van der Vlis toe. 
“Tot voor kort konden corporaties kosten voor 
verduurzaming zoals isolatie of een warmtepomp 
gedeeltelijk in de huren doorberekenen, maar 
binnenkort mag dat niet meer. Daarmee is dit 
een extra investering die je niet zomaar kunt 
terugverdienen. De waarde van een blauw-groen 
dak voor ons is vooral dat de continue verdam-
ping op het dak ertoe leidt dat de woningen  
onder het dak koeler blijven. Als verhuurder ben 
je verplicht om ervoor te zorgen dat de tempera- 
tuur in de woningen onder een bepaald maximum 
blijft. Met de huidige klimaatverandering kan dat 
betekenen dat er een financiële motivatie komt 
voor verhuurders om manieren te vinden om de 
temperatuur onder dat maximum te houden.  
Een blauw-groen dak is daarbij één van de moge- 
lijkheden, net als bijvoorbeeld goede zonwering.”

De aanleg is niet de enige kostenpost van een 
blauw-groen dak. “Daarbij komen nog de kosten 
van het onderhoud: een tuinman gaat twee keer 
per jaar het dak op. Daar staat tegenover, zo is 
ons verzekerd, dat het bitumen van het dak veel 
langer mee zal gaan omdat het niet blootstaat 
aan zonlicht. Als dat zo is, compenseert dat een 
deel van de extra onderhoudskosten.”

LEERZAAM
Alles bij elkaar, zegt Van der Vlis, was dit een pilot waar veel 
van geleerd is. “Verdamping van water onttrekt warmte  
aan de woning eronder, maar daarvoor hoeft een dak niet 
slim te zijn. De architectuur van een slim dak is ingewikkeld 
en dat maakt zo’n dak duur. We gaan verder experimen-
teren met waterdetentie in plaats van -retentie, dus als  
het ware met een ‘dom’ dak. Zo zoeken we door naar 
innovaties.” Ook voor Glen Bosman was het een leerzaam 
project. “We hebben al doende veel kennis vergaard.  
Het is belangrijk dat die verder verspreid wordt.” ■

RESILIOSPECIAL BLAUWE DAKEN

“ De waarde van een blauw-groen 
dak voor ons is vooral dat de 
continue verdamping op het 
dak ertoe leidt dat de woningen 
onder het dak koeler blijven.”

Makassarplein. (Foto: Wieke Braat)
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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
AaboGreenTech B.V.
T:088-9965680, agt@aabo.nl

Aabo Trading Groningen B.V.
T:088-9965640, gron@aabo.nl
Aabo Trading Haarlem B.V.
T:088-9965610, haar@aabo.nl
Aabo Trading Leeuwarden B.V.
T:088-9965630, leeu@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

Binnenkort ook in 

Rotterdam en Hoogeveen!

Ook in de tweede helft van dit jaar gaan wij verder in onze filosofie om met 
onze materialen en ons zetwerk áltijd in de buurt van onze klanten te zijn. 
Daarom kondigen wij aan dat we in de tweede helft van 2022 verder uitbreiden 
met 3 nieuwe vestigingen in Nederland: Groningen, Rotterdam en Hoogeveen. 

Hier kunt u straks terecht voor ons zeer complete assortiment dakmaterialen, 
isolatiematerialen, zetwerk en duurzame dakproducten. Kortom: álles dat 
nodig is om vakwerk te maken. Geheel in lijn met onze formule wordt elke 
vestiging voorzien van een zeer uitgebreide shop, waarin al ons gereedschap en 
klein materiaal gemakkelijk binnen handbereik liggen en waar nieuwe producten 
als eerste worden gepresenteerd. 

Ook wordt elke vestiging uitgerust met een eigen industriële zetterij waar zink, 
koper, Plastisol en kleurgecoat staalplaat direct na bestelling op maat worden 
gezet en een uitgebreide duurzaamheidsshowroom met daarin de nieuwste 
producten en technieken op o.a. het gebied van daken, zonnestroomsystemen en 
klimaatneutraal bouwen. 

Wij nodigen u graag uit om zelf te komen ervaren wat wij bedoelen met Álles 
voor het dak. Vanaf 15 augustus 2022 in Groningen, vanaf 15 november 2022 
in Rotterdam en vanaf 15 december 2022 in Hoogeveen.

Aabo Trading Groningen
Vanaf 15 augustus 2022
Osloweg 97 
9723 BK Groningen
T: 088-9965640 E: gron@aabo.nl

Aabo Trading Rotterdam
Vanaf 15 november 2022
Abraham van Stolkweg 96 
3041 JA Rotterdam
T: 088-9965650 E: rott@aabo.nl

Aabo Trading Hoogeveen 
Vanaf 15 december 2022
Buitenvaart 1604A 
7905 SM Hoogeveen
T: 088-9965660 E: hoog@aabo.nl

Wij breiden verder uit!
Vestiging 22, 23 en 24 openen in 2022.

Álles voor het dak,
 op 3 nieuwe locaties.
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Weken van droogte hebben ons deze zomer weer met de neus op de 

feiten gedrukt: drinkwater is dan schaars en als het dan een enkele 

keer flink regent, kan de piekbelasting flink hoog zijn. Wij Hollanders  

zijn al vele eeuwen bezig (rivier)water snel af te voeren uit het onder 

zee niveau liggende land. Dat zal drastisch moeten veranderen.  

We moeten water meer vastgehouden. Daar ligt een taak voor de  

dakenbranche, want het weer kunnen wij niet veranderen,  

het watermanagement op daken wel.

De noodzaak van 
blauwe daken

geïntroduceerd waarna  
deze in Rotterdam is om- 
armd als ‘Slimdak’. Tegelij- 
kertijd ontstond het kleuren- 
pallet voor daken, waarbij  
blauw de kleur is van water en  
men algemeen spreekt over het  
‘Blauwe dak’. Veelal wordt op deze  
daken (zonder afschot) gewerkt met retentiekratten om, 
zoals de naam als aangeeft, het water vast te houden.  
Van recenter datum is het detentiedak, waar water  
‘gevangen’ wordt in een capillair werkend drainagesysteem. 
Daarnaast zijn er verschillende systemen met kunststof  
drainage-elementen, substraat of waterabsorberende  

Erik Steegman

De klimaatverandering laat steeds meer zijn sporen na en  
stapelt het ene extreme weer op het andere. Warme perio- 
des zijn intenser en duren langer. De verdroogde grondlaag 
en de verstening in de stedelijke omgeving leidt bij heftige 
regenbuien tot het tijdelijk vollopen van straten, pleinen en 
tunnels. Het bestaande riool kan piekbelastingen nauwelijks 
aan; geld om de afvoercapaciteit van het bestaande riool 
groter te maken is er niet. Ook de flora en fauna hebben 
het moeilijk in deze omstandigheden. Dan is het van de 
zotte dat we kostbaar regenwater in het riool laten lopen 
en niet opvangen als buffer voor de droge periodes. En in 
die droge periodes gaan we weer sproeien met kostbaar 
leidingwater. 

LEIDINGWATER
Het platte dak is in deze context gelukkig in beweging ge-
komen: van snelle waterafvoer, zoals bij traditionele daken, 
naar moderne daken die voor opvang en hergebruik van 
water zorgen. Het opgeslagen water kan worden gebruikt 
voor besproeiing, toiletspoeling, autowassen en wellicht ook  
als blusmiddel. Dit ontlast het riool en bespaart op het 
gebruik van leidingwater. Een kuub water uit de kraan kost 
nog steeds niet veel, maar het is vreemd dat we water af- 
voeren dat hergebruikt kan worden in plaats van drinkwater. 
Er zijn de laatste decennia verschillende soorten en typen 
waterdaken ontwikkeld. In Amsterdam is ooit het ‘Polderdak’ 

matten voor extra waterbuffering. Zo blijven de producenten 
van retentiesystemen – en materialen inventief bezig met 
de opvang van water op het dak. 

PRESTATIE-EISEN
De daktechneut, de gemeenteambtenaar, de waterbeheer-
der en anderen zullen zich moeten verdiepen in de presta-
ties van de vele verschillende systemen en gemeenten 
zullen steeds meer prestatie-eisen opstellen inzake het 
verplicht bufferen en bergen van water op nieuwbouw 
daken. Maar hoe gaan wij die eisen vertalen naar het dak? 
Hoe gaan we om met het verschil tussen waterberging en 
-buffering? Waterberging staat voor het deel van de neer-
slag die niet tot afvoer komt en gecontroleerd het dak kan 
verlaten en later kan worden hergebruikt. Waterbuffering 
staat voor dat deel van de neerslag dat nooit tot de afvoer 
komt en alleen door verdamping direct of via de begroeiing 
het dak verlaat. 
Dat brengt ons bij de elektronische en mechanische tech- 
nieken voor de geleidelijk waterafvoer. Slimdak en Polderdak 
maken gebruik van elektronische systemen, waarbij de 
laatste is gericht op een extra dijklichaam, vaak evenwijdig  
aan de dakrand op het platte dak; de elektronische afvoer  
stuurt uiteindelijk het overtollig regenwater naar de  
bestaande hwa uitloop. Slimdak zoekt met zijn systeem de 
onderuitloop op, waar een elektronische aangestuurde 
ring omhoog of omlaag kan bewegen en de hoeveelheid 
waterafvoer regelt. Beide systemen kunnen regenwater op 
het dak tijdelijk vasthouden en naar wens langzaam afge-
geven. Bij het mechanische of statische systeem wordt laat 
een in breedte instelbare sleuf meer of minder water door. 
Deze systemen zorgen, afhankelijk van de openingen,  
direct voor een afvoercapaciteit die verstelbaar is in hoe-
veelheid per tijdsduur. De elektronische systemen houden 
water tijdelijk vast en kunnen naar aanleiding van de 
wisselende omstandigheden (storm, wind, temperatuur 
en aankomende piekbelasting van regen of sneeuw) de 
afvoer aansturen. De statische systemen werken vertragend 
en starten direct na het vollopen van het dak. Het is dus 
van belang af te vragen wat men met het water aan wil. 

AFSCHOT
Met de komst van begroeide daken heeft elk dak de moge-
lijkheid tot waterbuffering en -berging in de standaard 
drainagelaag en de substraatlaag. Dikkere substraatlagen 
houden meer water vast; het type begroeiing bepaalt ook 
mede de mate van wateropname. Echt vasthouden van 
water geschiedt door de toepassing van een retentiedak. 
De verschillen zitten in het dakafschot. Bij alle soorten retentie- 
daken wordt het beste resultaat geboekt voor waterberging 
met daken zonder afschot. Een retentiedak met afschot zal 
aanzienlijk minder water kunnen bergen. 

Een dak zonder afschot druist wel in tegen de huidige ont- 
werprichtlijnen die gelden voor traditionele daken. Op een 
bestaand dak, met afschot, kan alleen met afschotcor-
rectie van een waterafstotende afschotmortel en volledig 
verkleefde isolatie met daarop een tweelaagse dakbedek-

king een dak zonder afschot worden gecreëerd. Een nieuw-
bouwdak kan al op de tekentafel zo ontworpen worden dat 
het in staat is zonder afschot water vast te houden. Met de 
komst van het detentiedak zijn er met de capillair werkende 
drainage-elementen ook mogelijkheden om resultaten te  
bereiken op normaal onder afschot gebrachte daken. 
Met name biedt dit mogelijkheden binnen de bestaande 
onderhouds- en renovatiemarkt. 

VOORBEELD
Met speciale retentie berekeningen zijn de prestatie-eisen 
van de gemeente in te voeren in een computerprogramma.  
Neem als voorbeeld een dak van 150 m2, aangebracht 
zonder afschot en met de hemelwaterafvoeren waterpas 
ten opzichte van elkaar geplaatst. Bij een retentie-eis van 
6 cm water kan het totaal aantal retentieliters oplopen tot 
maximaal 9.000 liter. Bij een loostijd van 36 uur zal maxi-
maal 250 liter per uur worden geloosd. Bij het gebruik van 
een statische of mechanische afvoer met een instelbare 
debietbegrenzer komt de berekening uit op het inrichten 
van twee afvoeren (instelbaar debiet bij 6 cm water vanaf 
0,025 tot ca 0,6 liter per seconde) ingeregeld op 0,03 liter 
per seconde per afvoer. De overige aanwezige afvoeren 
worden verhoogd naar de watergrens van 6 cm; deze 
doen alleen nog maar dienst als overloop. Als dakdekker 
waren wij al gewend aan opstanden van 120 tot 160 mm. 
In deze blauw-groene daken moet deze worden bepaald 
vanaf de bovenzijde van het begroeide dak. We zullen 
eraan moeten wennen, ook als ontwerper van een dak, dat 
opstanden daardoor naar ruim 300 mm hoogte kunnen 
gaan, afhankelijk van uiteraard de toe te passen systemen.

“ Het is onze plicht zuiniger  
om te gaan met leidingwater  
en om regenwater beter in  
te zetten.”

Daken zullen een steeds groter aandeel hebben bij het  
watermanagement. Een optimale waterberging wordt 
bereikt met een dak dat nauwelijks water afvoert en het 
multifunctioneel gebruikt. Dit vergt de nodige aandacht 
in relatie tot de sterkte van de dakconstructies, maar ook 
de samenstelling van de dakbedekking, dit zijn immers 
niet meer standaard traditionele daken. Omdenken en 
investeren is hier het devies. De kosten voor dergelijke 
dakbedekkingsconstructies zullen aanzienlijk hoger zijn 
dan van traditionele dakbedekkingsconstructies. Maar de 
levensduurverwachting van een goed ontworpen dakbe-
dekkingsconstructie in een retentiedak zal zeker 50 jaar 
moeten bedragen. 

Het retentiedak is een blijvertje en zal zich verder ontwikke-
len. Het is onze plicht zuiniger om te gaan met leidingwater 
en om regenwater beter in te zetten. ■

Erik Steegm
an

SPECIAL BLAUWE DAKEN

Retentiedak op De Doelen, Rotterdam. (Foto: Jan van der Ploeg)

ERIK STEEGMAN



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 29-08-2022   10:0129-08-2022   10:01
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Mijn Waterfabriek, een onderneming die regenwaterbeheer rond  

gebouwen realiseert, kan de aanvragen deze dagen bijna niet  

meer aan. ”We sturen tien mailtjes weg en krijgen er twintig terug  

met nieuwe aanvragen”, zegt directeur Johan Bel, die naast de  

verkoop van zijn waterbeheerproducten ook al jaren als adviseur  

bij projecten betrokken is. Volgens Bel staan we, net als met de  

energietransitie, nu aan het begin van een watertransitie.

Belangrijke rol voor daken

Het begin van de Watertransitie

Hier zijn diverse methoden toegepast: een groen dak en  
directe afvoer op een beek; een wadi waar regenwater 
rustig haar weg naar de bodem terug vindt, maar ook  
het opslaan en gebruiken van regenwater voor de koeling 
van machines. Jeneverbrouwer Hooghoudt beleefde  
vorig jaar een wereldwijde primeur met een gedistilleerde 
jenever op basis van eigen opgevangen regenwater.

Mijn Waterfabriek is nauw betrokken bij recent opgeleverde 
projecten die slim gebruiken maken van regenwater.  
Directeur Johan Bel adviseert bedrijven in de gemeente 
Groningen bij het realiseren van het ambitieuze project 
‘klimaatregeleneuvelgunne.nl’. Ondernemers, waterschap-
pen, kennisinstituten en de gemeente Groningen werken 
samen om 18 hectare verhard oppervlak van het bedrijven-
terrein Euvelgunne te ontkoppelen van het riool.  

MANNOURY
In de zomer van 2021 is appartementencomplex  
Mannoury in Amsterdam opgeleverd. Het flexibel in te delen 
CO2-neutrale gebouw zet het dak in om een bijdrage te 
leveren aan het verkoelen van de stad. Daken en balkons 
vangen regenwater op, maar een ingenieus systeem maakt 
ook gebruik van gezuiverd douchewater uit de apparte-
menten, om het groen te bewateren. Het zorgt voor ver-
koeling en een waterhuishouding die biodiversiteit op het 
dak en de balkons mogelijk maakt; een innovatief, slim en 
groen dak dat planten, regenwateropvang, zonnepanelen 
en her gebruik van gezuiverd douchewater combineert.
Het spectaculaire Sluishuis in Amsterdam voert regenwater 
vertraagd af. Dit loopt van de hoogste verdiepingen langs 
bloembakken op terrassen naar een grote opslagtank  
van 40 kuub in de parkeergarage waar het regenwater 
met de hulp van forse pompen in tijden van droogte weer 
beschikbaar komt.

EEN CRISIS IS NODIG 
Bel: “Ik ben al lang actief in watersystemen. In de jaren 90 
ontwikkelde ik bij buizenfabrikant Wavin al systemen voor 
regenwatergebruik. Begin 2000 waren er diverse spelers 
in deze markt. Maar na een jaar of vier vijf bloedde dat 
weer dood. Ook bij Wavin is het toen gestopt. Omringende 
landen gingen wel door. In België werd het opvangen van 
water op het eigen terrein in 2014 al verplicht. In dat jaar 
startte ik met Mijn Waterfabriek. Aan het eind van de bouw-
crisis was er helaas nog nauwelijks vraag. Maar de zomers 
van 2018 en 2019 brachten daar verandering in. Hoewel 
het vorig jaar minder warm was, is de urgentie nu weer flink 
doorgedrongen.”

Het waterbewustzijn neemt toe. Het woord watertransitie 
valt vaker. Waterschappen en gemeenten helpen in steeds 
toenemende mate met het mogelijk maken van een  
ingrijpende aanpak. “Soms heb je een crisis nodig om een 
verandering in gang te zetten”, vervolgt Bel. “Dat zien we  
bij de overgang naar duurzame energie. Nu is de urgentie  
er ook bij het beheer van water. Klimaatadaptieve steden 
moeten slim omgaan met regenwater en daken multi-
functioneel inrichten. De voornaamste aanjager voor die 
verandering is regelgeving bij de gemeenten, zoals in  
Amsterdam, waar een bouwvergunning voor nieuwbouw 
pas wordt verkregen als er op eigen terrein opvang is voor 
het regenwater dat er valt. En natuurlijk, niet onbelangrijk,  
is de productontwikkeling. Het is technisch mogelijk water 
op te vangen en slim te gebruiken.” 

OPSLAG OP DAKEN
Het dak speelt een belangrijke rol bij het opslaan en  
verzamelen van regenwater. Bel: “Als je het oppervlak van 
het dak in m2 vermenigvuldigd met 0,7 m krijg je het totaal 
aan m3 dat een dak per jaar aan water kan opleveren.  
Een opslagruimte van een maand, een twaalfde deel van 
het gevonden aantal kuub, is de buffer die je vervolgens 
nodig hebt voor goed waterbeheer. Die opslag kan op het 
dak in kratten, maar ook ondergronds. Bij een temperatuur 
van ongeveer 12 graden en zonder lichttoetreding blijft 
water goed. In elk geval gezond genoeg om te gebruiken 
voor alles behalve drinkwater, zoals doorspoelen van het 
toilet, het wassen van kleding of beregenen van het groen 
om gebouwen.”

Door op tijd met adviseurs als Bel om tafel te zitten is het 
regenwater nuttig aan te wenden en kan met intelligente  
systemen een enorme stap worden gezet naar een 
CO2-neutraal gebouw. “Het is fantastisch te zien wat er 
mogelijk is. Van de particulier tot hele bedrijventerreinen 
als Euvelgunne. Maar zoals de projecten laten zien, is goed 
overleg in een vroeg stadium en integratie van systemen 
een voorwaarde voor succesvol regenwaterbeheer.” ■

REGENWATERBEHEERSPECIAL BLAUWE DAKEN

Ondernemers, waterschappen, kennisinstituten en de gemeente 

Groningen werken samen om 18 hectare verhard oppervlak van  

het bedrijventerrein Euvelgunne te ontkoppelen van het riool.

Hemelwaterafvoer aangesloten op een opvangput bij een woning.

Wateropvangputten voor basisschool De Sleutel in Rotterdam.
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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
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JURIDISCHE ZAKEN

In Nederland wordt van oudsher een strijd gevoerd tégen water.  

Maar nu we steeds duurzamer bouwen wordt de strijd tegen water 

steeds vaker omgezet in een samenwerking mét het water.  

Dat is terug te zien in blauw-groene daken die regenwater kunnen  

bergen, bijvoorbeeld om sedum te bewateren of het dak koel te  

houden in een warme periode. Dankzij slimme sensoren op het dak 

die verbonden zijn met software kan worden ingespeeld op droogte 

(vasthouden van water) of veel regen (afwatering naar het riool).  

Een slim blauw-groen dak combineert bouw en ICT: dat vraagt  

om goede contracten. In deze bijdrage bespreekt Noreen Sturris,  

advocaat Bouw en IE & ICT, aan de hand van een casus de belang-

rijkste contractuele aandachtspunten bij het realiseren van een  

slim blauw-groen dak.

Een slim blauw-groen  
dak vraagt om  
een slim contract

1. Het uitvoeren van fysieke bouwwerkzaamheden (bouw)
De aannemer dient een dak te bouwen waaronder het 
aanbrengen van een krattensysteem, het aanbrengen van 
sedum en de installatie van sensoren. Deze werkzaamheden 
vallen onder aanneming van werk en moeten goed en 
deugdelijk worden uitgevoerd. 

2. Het verschaffen van toegang tot slimme software (ICT)
Het dak is enkel ‘slim’ als de sensoren in verbinding staan 
met software. De verbinding en de software is dus cruciaal 
voor de goede werking van het slimme dak. In deze casus 
is de aannemer na oplevering niet meer betrokken bij het 
slimme dak. Dit betekent dat de aannemer de toegang tot 
de software wil overdragen aan de opdrachtgever. 

CASUS 
Opdrachtgever verstrekt de aannemer opdracht een slim 
blauw-groen dak te realiseren. Partijen spreken af dat de 
aannemer een sedumdak realiseert met een onderliggend  
krattensysteem voor de bewatering van het sedum.  
De aannemer installeert slimme sensoren op het dak.  
De slimme sensoren staan in verbinding met slimme 
software waardoor het dak automatisch inspeelt op de 
weeromstandigheden. De aannemer is na oplevering van 
het slimme dak niet meer betrokken.

BOUW EN ICT COMBINEREN
De aannemer gaat de verplichting aan tot het realiseren 
van een slim dak. Dit omvat twee aspecten: 

Beide aspecten (aanneming van werk en ICT) dienen in 
een contract samen te komen. Uiteraard zijn er meer onder-
werpen die relevant zijn in het contract. Hieronder wordt 
stilgestaan bij drie belangrijke punten voor aannemers in 
contracten over slimme blauw-groene daken:

1. Onderhoud van het sedum
Neem duidelijke onderhoudsinstructies voor het sedum op 
in het contract. Denk daarbij ook aan instructies waarvoor 
een sedumdak wel en niet geschikt is: mag de opdracht-
gever bijvoorbeeld zonnepanelen plaatsen? Om bewijs-
moeilijkheden te voorkomen kan een bepaling worden 
opgenomen waaruit volgt dat de opdrachtgever moet 
aantonen dat zij deugdelijk onderhoud heeft gepleegd 

(volgens de onderhoudsinstructies) en dat bij 
gebrek aan dit bewijs de aansprakelijkheid 
van de aannemer voor gebreken aan het dak 
is uitgesloten. 

Het belang van onderhoudsinstructies volgt 
uit een uitspraak van de Raad van Arbitrage  
voor Bouwgeschillen. Volgens de arbiter hoeft  

sedum dakvegetatie in principe niet onder-
houden te worden (zoals besproeien) als de  

aannemer daartoe geen instructie heeft gegeven.  
In die casus was het sedum door een gebrek aan  

besproeiing vergaan en is de aannemer veroordeeld 
tot herstel. Deze schade is simpelweg te voorkomen met 

een goede onderhoudsinstructie in het contract. 

2. Softwarelicentie en aansprakelijkheid
Het slimme dak kan enkel functioneren als het kan commu-
niceren met de software. De aannemer heeft (in dit geval) 
de software niet ontwikkeld en is dus niet de ‘eigenaar’ van 
de software. De aannemer kan dus niet zélf een gebruiks-
recht voor de software verschaffen aan zijn opdrachtgever. 
Er zijn in dat geval twee mogelijkheden: de softwareleve-
rancier verstrekt rechtstreeks een licentie aan de opdracht-
gever of de aannemer functioneert als ‘doorgeefluik’ tussen 
softwareleverancier en opdrachtgever. Deze verhouding is 
onder meer van belang voor de contractuele afspraken 
over de aansprakelijkheid voor onder andere de werking 
van de software, het onderhoud, de beveiliging of het her-
stellen van een bug in de software. 

3. Waarborgen van de continuïteit
Het dak dient een minimaal aantal jaren functioneel te zijn. 
De software is daarvoor een cruciaal onderdeel van het 
dak en wordt (veelal) geleverd en onderhouden door een 
externe softwareleverancier. Een contractueel aandachts-
punt in dat kader is of de softwarelicentie voor bepaalde 
of onbepaalde tijd verstrekt wordt. Denk verder ook aan 
de situatie dat de softwareleverancier failliet gaat of de 
software niet langer wil ondersteunen, onderhouden of 
beveiligen. Voor dergelijke situaties kunnen in contracten 
goede afspraken gemaakt worden. 

EEN GOED CONTRACT VOORKOMT GESCHILLEN! 
Zoals gezegd zijn er meer belangrijke onderwerpen die 
in een contract thuishoren waarin Bouw & ICT samenko-
men. Door aandacht te besteden aan de inhoud van het 
contract worden toekomstige discussies zoveel mogelijk 
voorkomen. Bij een helder, leesbaar en duidelijk contract 
zijn alle betrokken partijen gebaat. ■

“ Door aandacht te besteden 

aan de inhoud van het contract 

worden toekomstige discussies 

zoveel mogelijk voorkomen.”

Noreen (N.F.W.) Sturris is advocaat Bouw en IE & ICT bij  

Poelmann van den Broek advocaten in Nijmegen.  

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen, dan kunt 

u haar bereiken via n.sturris@pvdb.nl of 024 – 381 14 84.

SPECIAL BLAUWE DAKEN
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Buiten is het bloedheet, binnen in  

het bedrijfspand van AGS Products 

staat mede-eigenaar Johan Bodde 

in een gekoeld kantoor klanten te 

woord. In de grote loods en de werk-

plaats is het iets warmer, “maar het 

is goed te doen”. Ondertussen is er 

een constante stroom klanten aan 

het winkelen in het magazijn die  

karretjes volladen met afvoeren,  

isolatieplaten, kabeldoorvoeren, 

dakbedekking en loodrollen.  

“Bij bijna alle producten die wij  

voeren gaat water door of langs,  

de rest betreft hoofdzakelijk door-

voeren voor kabels van PV-systemen 

en airco’s. En ook met warm weer 

gaat de verkoop steady door.”

Producten voor de  
waterhuishouding op daken

Eenvoud in innovatie

nieuwe installaties. Wij hebben die toen benaderd en 
overeenstemming bereikt om het na nog wat aanpas-
singen te huren. We hebben toen de kantoren van de 
verdieping naar de begane grond verplaatst en de 
kantine naar boven verplaatst. Daardoor hebben we nu 
lekkere korte lijnen naar het magazijn en de werkplaats, 
die helemaal naar onze wensen zijn ingericht. We zijn 
ook erg blij met het grote buitenterrein, dat kom je niet 
veel meer tegen. De logistiek heeft nu alle ruimte.”

WEBINAR
Bodde was onlangs nog één van de sprekers in een 
webinar van Totaaldakconcept. “Je kunt je afvragen 
wat ik daar te doen had, maar er gebeurt steeds meer 
op daken en dat vraagt om steeds meer bijzondere 
oplossingen. En als het om watermanagement gaat en 

Sinds januari van dit jaar zit de producent van dakdoorvoeren 
en groothandel in dakproducten in een vernieuwd pand aan 
de Daltonstraat in Dordrecht. “Op nog geen honderd meter  
verwijderd van de oude huisvesting”, vertelt Bodde, die nu 
dertien jaar werkt voor AGS. “Hier zat vroeger een fabrikant van 
grind voor gietvoeren. Het heeft een tijd leeggestaan, is door de 
eigenaar volledig gestript en voorzien van een nieuw dak en 

de doorvoer van kabels en leidingen, komen wij in beeld. 
Voor zonnedaken maken we bijvoorbeeld speciale bakken, 
doorvoeren voor bundels met kabels, die we in alle maten 
kunnen leveren. Is het voor een dak met PVC dan leveren 
we die met PVC-cachering. We doen overigens niets met 
groendaken, dat is een vak apart.”

WATERHUISHOUDING
Producten voor watermanagement vormen de hoofdmoot 
binnen het productassortiment van AGS. Overstorten, dak- 
goten en hwa in lood, zink, koper, aluminium, aluminium-PVC, 

RVS en PVC, de schappen liggen vol met producten waar-
mee aannemers, loodgieters en dakdekkers aan het werk 
kunnen. “De waterhuishouding wordt met de toename en 
intensiteit van stortbuien veeleisender”, vervolgt Bodde.  
“Er ontstaat meer bewustwording over wat je met water kan 
en vooral moet. Ten eerste kan het tot calamiteiten leiden 
die je voor moet zijn. Twee weken geleden was er nog een 
enorme regenpiek. Ik weet zeker dat als we jaren geleden 
op een aantal gebouwen geen spuwers hadden geplaatst, 
meerdere daken waren bezweken. De toegenomen bewust-
wording ligt daarnaast op het vlak wat water vasthouden. 
Je ziet steeds meer regentonnen in allerlei verschillende 
vormen en maten, zelfs een variant die als schutting kan 
dienen. Diverse gemeenten bieden zelfs subsidies om je  
hemelwaterafvoer af te koppelen en/of water vast te houden. 
Ook hiervoor hebben we schappen vol liggen met systemen 
om dit allemaal mogelijk te maken.”

GROTE DOELGROEP
Er zijn slimme, complexe (elektronische) systemen op de 
markt om de waterhuishouding op daken te regelen.  
“AGS heeft daar binnenkort een veel eenvoudiger, mecha-
nische oplossing voor. We ontwikkelen momenteel een 
nieuw systeem voor waterniveauregeling op bestaande 
platte daken dat werkt met een soort vlottermechanisme. 
Bij regen gaat het dicht, als het droog is kan het water 
doorlaten. Een klep met noodoverloop voorkomt dat de 
constructie niet te veel belast wordt. We zijn het nu aan het 
testen en na de bouwvak volgt een eerste proefproject.  
Het mooiste is dat het straks voor een paar tientjes op de 
markt komt en bereikbaar is voor een grote doelgroep.”

BEDRIJFSPECIAL BLAUWE DAKEN

Tegelbladvanger met noodoverloopsleuven.

Johan Bodde voor het onlangs vernieuwde pand  

aan de Daltonstraat in Dordrecht.

In de eigen lasserij en zetterij maakt AGS afwijkende  

dakdoorvoeren, kiezelbakken, noodoverlopen, maatgoten,  

deklijsten, loketten enzovoorts.
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Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

DD UITLOOP
Het is een voorbeeld van de manier waarop AGS werkt. 
Bodde: “We maken niet alleen veel maatwerk voor onze 
klanten, we luisteren naar hun vragen en problemen  
en bedenken in onze werkplaats nieuwe oplossingen voor 
ze. Dat heeft ons heel wat patenten opgeleverd.  

Een goed voorbeeld is de DD uitloop. De meeste 
platte daken die gerenoveerd worden krijgen 
na-isolatie. Dan komt de vraag naar voren wat 
je met de waterhuishouding doet. Een hogere 
uitloop betekent aantasting van de gevel en 
dat wil je voorkomen. Wij hebben daartoe een 
loden uitloop ontwikkeld die verzonken ligt in 
de nieuwe isolatielaag. Je maakt zo van de zij-
uitloop een onderuitloop die dezelfde sparing 
in de gevel pakt. De dakdekker of aannemer 
kan daarmee zonder hoogwerker vanaf het 
dak een koudebrug vrije waterafvoer maken. 

Een ander succesnummer is de Universele 
Tegelbladvanger. Dit gepatenteerde spuitgiet-
product kwam op de markt als bladvanger 
tegeldrager en is daarna aangepast zodat het 
ook een spuwer-noodoverloopfunctie kreeg. 
Door die aanpassingen is de tegeldrager beter 
berekend op extreme buien waarbij er in korte 
tijd veel regen valt. Kostprijs: € 7,00.”

A-MERKEN EN MAATWERK
Goedkoop is hier niet duurkoop, bezweert 
Bodde tot besluit. “De productiekosten van zo’n 
tegeldrager zijn laag, daar hoeven we niet de 
hoofdprijs voor te hebben. Maar goedkope 
rommel vind je hier niet. We leveren uitsluitend 
A-merken en eigen maatwerk van de hoogste 
kwaliteit. Dat laatste wordt in de werkplaatsen 
gemaakt door onze ervaren vakmensen.  
Wie duizend doorvoeren nodig heeft en voor 
een paar procent minder een goedkope 
variant kiest, heeft kans dat die drie keer terug 
moet omdat het lekt. Wij doen erg ons best 
in het contact met de klant het probleem of 
project met al zijn variabelen goed in beeld te 

krijgen en de beste oplossing te bedenken. 
Dat voorkomt teleurstellingen en brengt 
de foutenmarge naar beneden. En als 
een goede klant van ons bijvoorbeeld 

in Amsterdam op locatie een bepaalde 
maatwerk dakdoorvoer nodig heeft, zorgen wij 
dat die er over drie uur is.” ■

BEDRIJFSPECIAL BLAUWE DAKEN

DD uitloop. DD uitloop.

Een constante stroom klanten in het magazijn  

die karretjes volladen met afvoeren, isolatieplaten, 

kabeldoorvoeren, dakbedekking en loodrollen.

“ We ontwikkelen een nieuw 
systeem voor waterniveau-
regeling op bestaande platte 
daken dat werkt met een 
soort vlottermechanisme. ”



SAP RBI GRONDPLAAT
VOLLEDIGE VALBEVEILIGING CONFORM EN 795A

Het ideale valbeveiligingsproduct 
voor de dakdekker!
De RBI grondplaat met Scope Single Anchorpoint (SAP) 
biedt volledige valbeveiliging en wordt aangebracht 
met een gecombineerde constructieve bevestiging van 
verkleven en parkeren. Voldoet aan de komende 
FpreEN 17235 norm voor bouwproducten.
Snel te plaatsen, 100% waterdicht en bewezen veilig.

EN 795A gecertifi ceerd door NOBO SATRA
Getest op een volledig dak 
(dakbedekking, isolatie en ondergrond)

Tel: +31 (0)20 653 3400
www.hutter.nl • info@hutter.nl

NIEUW IN ONS SCOPE
ASSORTIMENT

Vraag informatie 
en offerte aan
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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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KENNIS VAN DAKEN MET BETREKKING TOT ALLE VERSCHILLENDE KLEUREN

VERSCHILLENDE
MOGELIJKHEDEN
VOOR HET DAKVLAK

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

Het dak kent tegenwoordig veel verschillende mogelij kheden. Voor een traditioneel ‘Zwart’ of ‘Wit’ dak kun 
je vanzelfsprekend bij  ons terecht. Maar bij  Dakned hebben we ook veel kennis van ‘Gele’, ‘Groene’, ‘Rode’ 
en ‘Blauwe’ daken. Dit zij n daken die bij dragen aan het opwekken van energie, meer biodiversiteit bieden, 
zorgen voor extra vierkante meters gebruiksoppervlak of gebruikt worden voor het managen van water. 
Laat Dakned je adviseren wat de beste keuzes zij n als het gaat om materiaalkeuzes bij  dit soort 
multifunctionele daken. Benieuwd wat we voor elkaar kunnen betekenen? We horen graag van je.  

Dakned • Rotterdam
Kiotoweg 407
3047 BG Rotterdam
010 2687014



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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MELD JE AAN 
VOOR EEN 
VAN ONZE 
CURSUSSEN

CURSUS-
AANBOD

ZINK / EPDM ZINK CURSUS 2022/2023
Wil je weten hoe je zink op de juiste 
manier verwerkt voor dak- en 
gevelbekleding? 

1-daagse cursus 
(basis)
• 11 oktober
• 21 november
• 30 januari
• 26 april

2-daagse cursus 
(praktij k en theorie) 
• 20-21 oktober
• 22-23 november
• 6-7 februari
• 20-21 april

3-daagse cursus 
(uitgebreid) 
• 2-3-4 november
• 5-6-7 december
• 14-15-16 februari
• 12-13-14 april

EPDM CURSUS 2022/2023
Wil je de handelingen 
voor het leggen van een 
EPDM-daksysteem onder 
de knie krij gen? Kies een 
1-daagse EPDM cursus naar wens.

COVERGARD cursus
7 november, 1 december, 17 maart 
en 16 mei

ZINCOVER cursus
27 oktober, 29 november, 23 februari 
en 9 mei

RESITRIX cursus
8 november, 20 januari en 6 maart

€225,-
excl. BTW

€400,-
excl. BTW

€575,-
excl. BTW

€100,-
excl. BTW

SKY VAKCENTRUM VOOR DAK & GEVEL • LADONKSEWEG 1B • 5281 RS BOXTEL  • WWW.ZINKUNIE.NL
VOOR EEN FILIAAL IN DE BUURT, KIJ K OP: WWW.ZINKUNIE.NL/FILIALEN

WIL JE MEER WETEN? 
Ga naar de website (www.zinkunie.nl) of stuur een e-mail naar cursus@zinkunie.nl 
om je aan te melden. 
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KIJK OP HET DAK VAN MORGEN

In deze aflevering van ‘Kijk op het Dak van Morgen’ vertellen  

Edwin van Dijk en Ron Laurentzen, respectievelijk Managing Director 

en Sales Director van SealEco BV, hoe zij het dak van de toekomst zien. 

In de serie ‘Kijk op het Dak van Morgen’ geven de bedrijven die aan-

gesloten zijn bij TotaalDakConcept hun visie op de toekomst van het 

platte dak. Doordat er steeds meer functies aan het platte dak worden 

toegevoegd, wordt het belang van integrale kwalitatieve dakconstruc-

ties steeds belangrijker. Welke ontwikkelingen kunnen we verwachten? 

Welke rol speelt het klimaat? Welke oplossingen worden bedacht om 

de problemen van morgen het hoofd te bieden? Kortom, een blik in 

de toekomst van het platte dak.

De toekomst van het 
dak volgens SealEco

DEMONTABEL
Edwin van Dijk haakt hierop in: “Als we het hebben over het 
dak van de toekomst, dan is het van belang dat het dak 
demontabel moet zijn om het circulair te kunnen maken. 
Daar zijn we als bedrijf nadrukkelijk mee bezig. Kijkend  
naar de klimaatambities in 2030 en 2050 dan verwachten 
we ook dat de hele bouwketen hieraan zal bijdragen.  
Als SealEco verwachten we dat ook van onze partners. 
Niet alleen van ons zelf. We richten ons dus op de Scope 3 
CO2-emissies.” 
Scope 3 CO2-emissies is de uitstoot gedurende de totale 
levenscyclus van alle producten die een bedrijf produceert, 
koopt en verkoopt. Van schrijfblok tot elektrische auto, van 
printer tot vrachtwagen, van grondstoffen tot eindproducten. 
Van Dijk: “Het zijn voor ons keiharde doelstellingen. In 2030 
willen we volledig CO2-neutraal zijn. Scope 1 en 2, dus alles 
wat we zelf doen binnen het bedrijf, waarmee of waardoor 
we CO2 uitstoten. Scope 3 betekent dat de hele keten 
CO2-neutraal opereert. Dus dat ook al onze partners en 
leveranciers hieraan moeten voldoen.”
Ambitieus. Kenmerkend, want SealEco loopt liever op de 
troepen vooruit dan achter de feiten aan. Van Dijk: “2050 

‘We make waterproofing easy’. Slogan of pay-off. Ach, da’s 
om ’t even. Het gaat tenslotte om de inhoud. Twee dingen 
vallen op: waterproofing en easy. Voor niets gaat de zon op. 
Voor niets komt de regen steeds frequenter met bakken uit 
de lucht, luidt nu het credo. De druk op waterdichte daken  
wordt door de veranderende klimaatomstandigheden 
steeds groter. Althans, als we de wetenschap mogen 
geloven. En dat kunnen we misschien maar beter doen. 
Hoe prettig is het als die waterdichting ‘easy’ kan. Een knip 
met de vingers. Zó eenvoudig is het natuurlijk niet. Maar als 
je weet dat er met SealEco een bedrijf achter die slogan 
staat, dat hier al meer dan een halve eeuw ervaring in 
heeft, dan is het vertrouwen al verankerd. SealEco zorgt 
voor waterdichting van gevels, vijvers, geosystemen én van 
het platte dak. Als partner van TotaalDakConcept ligt de 
focus natuurlijk op die laatste categorie. Inmiddels zijn  
miljoenen vierkante meters plat dak bedekt met de EPDM- 
rubberfolies van SealEco, “Die”, zo zegt Ron Laurentzen:  
“niet alleen zorgen voor een zeer betrouwbare waterdich-
ting, maar ook nog eens duurzaam zijn en binnen de 
ambitie passen van een circulaire toekomst.”

is nog ver weg. We zijn er echter wel mee bezig. Kijk, op dit 
moment zit in onze daksystemen nog veel lijm. In lijm zitten 
oplosmiddelen, want die hechten nog steeds het beste.  
We willen hiervoor alternatieve oplossingen ontwikkelen. 
Systemen die niet afhankelijk zijn van deze oplosmiddelen. 
Dat is voor ons een keiharde doelstelling. Met onze solvent-
vrije lijm hebben we al een goede stap gezet.” 

INDUCTIE
Veel aandacht bij SealEco voor product development. 
Mooi, maar waar leidt dat toe? En levert dat ook nog wat 
op? Edwin van Dijk komt met een voorbeeld: “We zijn bezig 
met het ontwikkelen van systemen die geen oplosmiddelen 
nodig hebben. We hebben er al tien jaar een fantastische 
en toekomstbestendige oplossing voor op basis van induc-
tie: het Thermobond inductiesysteem. Hier kunnen we straks 
niet meer omheen. Het is volledig demontabel. Je hebt 
een metalen drukverdeelplaatje en schroef, je bevestigt de 
isolatie, waarna de EPDM er los overheen komt. De EPDM 
wordt door middel van inductie aan het drukverdeelplaatje 

bevestigd. Dat is niet alleen veel minder schadelijk voor 
het milieu. Sterker nog, over dertig jaar kunnen we het met 
dezelfde machine weer verwarmen en eenvoudig demon-
teren. Je hebt dan een schoon EPDM-membraan dat wij 
vervolgens weer eenvoudig en volledig kunnen recyclen. 
Als je lijm toevoegt of andere chemische producten, dan 
wordt dat recyclingverhaal natuurlijk heel lastig.”
Ron Laurentzen vult aan: “EPDM-banen die schoon van 
het dak komen, kun je bovendien ook weer vermalen tot 
nieuwe EPDM voor onze dakfolies. Dan is het een volwaardig 
cradle-to-cradle-product. Met vervuilde EPDM kun je dat  
wel vergeten. Je kunt het dan wel vermalen en voor andere 
toepassingen gebruiken, maar op dit moment nog niet 
voor nieuw EPDM.”

GERECYCLED EPDM
Wil je duurzaamheid kunnen verkopen, dan moet er in  
je eigen etalage natuurlijk wat van te zien zijn. Zo is er op 
het dak van het fonkelnieuwe bedrijfspand van SealEco  
in Lemelerveld EPDM aangebracht, die uit 42% gerecycled 

“We hebben er al tien jaar een fantastische en toekomstbestendige 

oplossing voor op basis van inductie: het Thermobond inductiesysteem.”



Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl
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weg te gaan. EPDM is niet alleen geschikt voor duurzame 
waterdichting van het dak. Er worden steeds meer eisen 
gesteld aan wateropslag en geleide hemelwaterafvoer op 
het dak. We gebruiken al veertig jaar EPDM voor vijvers.  
Dus dat is uitermate geschikt voor wateropslag. Dat is ook 
weer tegenstrijdig. Je wil risico vermijden. Dus water weg-
houden van een gebouw. Tegelijkertijd willen we water op 
het dak vasthouden en de afvoer ervan reguleren om de 
riolen niet over te belasten. Ook in groendaken zit een  
tegenstrijdigheid. Wat doet een groendak met de dak-
bedekking. Is een groendak circulair te maken?  
Waar we met z’n alleen naar toe moeten, daar ligt misschien  
ook een taak voor TotaalDakConcept, is dat we van te  
voren heel goed kijken waar we met het dak naar toe 
willen over pakweg dertig, veertig jaar.”

Ron Laurentzen beaamt dat: “Je hebt elkaar nodig.  
TotaalDakConcept heeft de ambitie om door samenwerking 
kwalitatief hoogwaardige en duurzame integrale dakcon-
structies te maken. Je moet dus vooruit kijken. Met elkaar. 
Met de architect. Met producenten en opdrachtgevers. 
Heel bewust met die toekomst bezig zijn. Onze EPDM- 
producten zijn gemaakt voor een duurzame toekomst.” ■

EPDM bestaat: Prelasti Green. “Op dit moment kunnen  
we zover gaan. We komen van ver. Vroeger zaten we op 
7% gerecycled materiaal. Nu dus op 42%. Er komt nog niet 
genoeg restmateriaal van het dak af. Dat is er gewoon 
nog niet’, aldus Edwin van Dijk. Ron Laurentzen legt uit hoe 
dat komt: “EPDM gaat veertig, vijftig jaar mee. Het aandeel 
EPDM op het dak in Nederland is nu nog zo’n 22%. We willen 
straks de daken demontabel kunnen maken, circulair.  
Daar is EPDM voor nodig. Dat aandeel moet dus omhoog. 
We hebben te maken met de kwaliteit van ons product,  
dat zorgt voor een lage vervangingssnelheid. Ook dát is 
een vorm van duurzaamheid. We hebben wel eens testen 
naar de levensduur laten uitvoeren. Hieruit bleek dat onze 
EPDM na 37 jaar nog steeds voldoet aan de eisen van 
nieuwe EPDM. Dat zegt iets over het product zelf.”

ZOVEEL MOGELIJK DUURZAME DAKEN
Een cliché: goedkoop is duurkoop. De omloopsnelheid  
van kwaliteit is nu eenmaal lager dan die van rommel.  
Het kenmerkende verschil tussen een A-merk en B- of 
C-merken. Je zou dus denken dat de kwaliteit van EPDM 
zichzelf economisch in zekere ondergraaft. Niets is minder 
waar. “Onze doelstelling is namelijk niet om zoveel mogelijk 
EPDM te verkopen. Kijkend naar een toekomst, waarin ook 
onze kinderen en kleinkinderen goed kunnen leven, is het 
onze doelstelling om zoveel mogelijk duurzame daken te 
verkopen. Dat is heel wat anders. We willen ook een goed 
dak verkopen. Daarom investeren we veel in opleiding van 
verwerkers. Dus duurzaam en goed. Daar zetten we op in. 
Maar we zijn er nog niet. We hebben met z’n allen een hele 

KIJK OP HET DAK VAN MORGEN

“We make waterproofing easy”

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

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

Onze kernwaarden
• Ethiek: Wij streven naar eerlijkheid en volgen hoge 

normen en waarden in ons dagelijks werk.
• Relatie: Wij proberen ons steeds in de positie van 

onze klant te verplaatsen.
• Betrouwbaarheid: Wij leveren kwaliteit in alles wat 

wij doen.

www.sealeco.com

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

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

Brandveilig werken Milieubewuste keus Duurzame daksystemen

Inmiddels zijn miljoenen vierkante meters plat dak bedekt met de EPDM-rubberfolies van SealEco.



GROOTSTE ASSORTIMENT ALUMINIUM DAKRANDEN

Roval Aluminium heeft de grootste keuze aan aluminium 

dakranden. Van standaard daktrimmen tot en met fraaie, 

architectonische dakranden. Bovendien is Roval 

gespecialiseerd in maatwerkoplossingen. Waar een 

ander ‘nee’ op zegt, doen wij gewoon. Hierdoor is er 

voor elk dak wel een geschikte aluminium afwerking. 

Naast een onuitputtelijk assortiment, zorgen we 

desgewenst ook voor bevestigingsgaten, bevestigings-

middelen, hoekstukken en verbindingsplaatjes. 

Da’s Roval compleet.

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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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

www.mawipexprefabsolutions.nl
info@mawipexprefabsolutions.nl

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

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

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

Ontdek meer op:Ontdek meer op:

Mawipex Prefab Adv A4.indd   1Mawipex Prefab Adv A4.indd   1 15/04/22   11:2815/04/22   11:28
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Een dak met een  
geïntegreerde zorgfunctie

SAMENWERKING
Bijzonder aan Martha Flora Oegstgeest  
(en Gouda en Bavel) is niet alleen de benutting  
van een plat dak voor verblijfsfunctie in de zorg,  
maar ook de integrale aanpak om dit mogelijk  
te maken. De Vries: “Je kunt zeggen dat dit een 
top-down benadering had: voor we gingen  
ontwerpen en detailleren klopten we eerst aan 
bij Lindeloof Tuin- en Landschaps architecten, 
de ontwerper van het dak, met de vraag wat  
hij op het dak van plan was en welke dak-
belasting we daarvoor moesten aanhouden.  
Deze input is meegenomen door ons en door 
de constructeur en door Kwadraat Bouw ver-
werkt in de nieuwbouw. In het hele proces is  
overigens heel goed samengewerkt en over-
legd tussen ontwikkelaars Bogor en Dunavast,  
Martha Flora en alle ontwerpers en de advi-
seurs. Deze samenwerking heeft al heel wat 
zorggebouwen opgeleverd, dus het is een 
goed ingewerkte ploeg.”

JHet Dak van het  aar 2022

Aan de Spaargarenstraat in Oegstgeest werd vijf jaar geleden nog  

gevoetbald door ASC, nu ligt op de plek van de sportvelden een 

nieuw woonwijkje, Park Duivenvoorde. De laatste kavel was voor 

Martha Flora Oegstgeest, een kleinschalig woonzorgproject voor  

oudere mensen met dementie die niet meer thuis kunnen wonen. 

Zorgverlener Martha Flora verkreeg hiermee hun veertiende locatie, 

met plaats voor twintig cliënten. Ook deze is opgezet met meanders, 

aaneengeschakelde ruimtes waarin iedereen zich vrijelijk kan  

bewegen en een plek zoeken waar men zich prettig voelt. Net als in 

Gouda en Bavel is de nieuwe locatie in Oegstgeest uitgevoerd met 

een daktuin, als alternatief voor de buitenruimte op maaiveldniveau. 

Want daarvoor was geen plek.

68     Roofs

Cornélie Scholten, vastgoedmanager bij de zorgaanbieder: 
“Onze cliënten zijn ouderen met dementie. Daarvoor creëren 
wij beschermde omgevingen met zoveel mogelijk auto-
nomie. Dat uit zich in gebouwen met veel gemeenschap-
pelijke ruimtes. Elke woongroep heeft zijn zo eigen kleine 
samenleving. Alle bewoners hebben een eigen studio en 
daarnaast is er per groep een meander, zoals we dit noe-
men. Deze bestaat uit een eetkeuken, huiskamer, tuinkamer, 
atelier, bibliotheek en een buitenruimte. De ene houdt van 
de reuring in de eetkeuken en de ander houdt van de rust 
in de bibliotheek. Niemand wil iets moeten, iedereen heeft 
behoefte aan autonome keuze.” 

Een aantal zorggebouwen van Martha Flora staat in een 
dicht bebouwde omgeving met beperkte buitenruimte. 
Deze krijgen daarom een grote, goed bereikbare daktuin 
met groen en veel terras. Zo ook de nieuwe vestiging in 
Oegstgeest die twintig zorgappartementen heeft verdeeld 
over drie lagen. Architect Cor de Vries, directeur-eigenaar 
van Kolpa Architecten, ontwierp al vele vestigingen voor 
Martha Flora, waaronder deze in Oegstgeest.  

“Dit is een compactere versie van zorgwoningen die we 
eerder ontworpen voor Martha Flora en die heeft daardoor 
ook een kleinere meander. De daktuin is ook onderdeel van 
de meander en is daarmee als veilige, groene omgeving 
voor bewoners vrij toegankelijk. Uit de reacties kun je opma- 
ken dat het daktuinidee erg goed heeft uitgepakt. In onze 
visie werkt een daktuin niet zo goed zonder tuinkamer, 
die hebben we daarom direct naast het lifthuis een plek 
gegeven. Die lift is tevens het verbindende element tussen 
de meanders op alle niveaus.” 

MARTHA FLORA OEGSTGEEST

Een dak met meerwaarde voor bewoners, omwonenden  

en voor de biodiversiteit. (Foto’s: Tjerk van Duinen)

Weinig ruimte om het zorggebouw, dan maar het dak op.

Impressie van de eindtoestand met volgroeide planten (de begroeiing van de liftschacht 

is later toegevoegd). (Illustratie: Kolpa Architecten)
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ZORGSTUDIO’S MET DAKTUIN  
MARTHA FLORA OEGSTGEEST
•  OPDRACHTGEVER: BOGOR PROJECTONTWIKKELING  

EN DUNAVAST 
•  GEBRUIKER: MARTHA FLORA OEGSTGEEST
•  ARCHITECT: KOLPA ARCHITECTEN
•  PROJECT- EN BOUWKOSTENMANAGEMENT:  

RAVESTEIN BOUWMANAGEMENT 
•  TUINONTWERP: LINDELOOF TUIN- EN LANDSCHAPSARCHITECTEN
•  AANNEMER: KWADRAAT BOUW  
•  DAKDEKKER: HEKO  
•  AANLEG TUIN EN DAKTUIN: GRAPHORN GROENPROJECTEN
•  PIR- ISOLATIE, DAKBEDEKKING: IKO
•  DAKRANDBEVEILIGING: ALTISAFE

toplaag (470K14) aangebracht, alles van IKO. De poeren 
van het hekwerk zijn ook netjes ingepakt met bitumen.” 
Dit vormde de basis voor de daktuin. Onder de tegels ligt 
een drainagelaag met filterdoek en daarop een laag split 
van hardsteen. Onder de lage plantenbakken is 40 cm sub-
straat gestort, in de boombakken 70 cm. De pergola wordt 
op zijn plaats gehouden door betonnen tegels. 

VEILIGHEID
Voor de veiligheid tijdens de bouw heeft Kwadraat Bouw 
steigers gebruikt die ook voor het metselwerk werden ingezet. 
Luchies (Heko): “De aannemer heeft de steigers wat langer 
laten staan zodat wij in de aanloop een veilige werkom-
geving hadden. Daarna hebben wij tijdelijke hekwerken 
neergezet die voor het dakdekken en daarna ook voor de 
tuinaanleg zijn gebruikt.” De veiligheid in de beheerfase 
is uiteraard voorzien door het vaste hekwerk. Voor onder-
houdswerk buiten het hekwerk is rondom een veiligheidslijn 
aangebracht. 

DUURZAAMHEID
De daktuin van Martha Flora Oegstgeest levert door dubbel 
grondgebruik een ruimtebesparing op maaiveld, maar zorgt 
door het toevoegen van grondpakket met planten/bomen, 
grassen en bloemen daarnaast voor een buffering van 
water in natte perioden. Die zorgen in warme perioden op 
hun beurt voor minder hittestress en maken zo het gebouw 
klimaatadaptief. Daarnaast bedienen de verschillende 
boom-, plant- en bloemsoorten een verscheidenheid aan 
dieren en insecten en stimuleren zo de lokale biodiversiteit. 
Een deel van de daktuin is betegeld en dat is onvermijde-
lijk met de verblijfsfunctie die het heeft. Daar ligt ook de 
grote meerwaarde van dit dak. Net als heel veel andere 
steden, plaatsen en dorpen zit Oegstgeest te schreeuwen 
om zorgplekken voor demen terende ouderen. Martha Flora 
verleent zorg op een bijzondere manier, met meanders én 
buitenruimte. Als dat aan de Spaargarenstraat, op een be-
trekkelijk klein kavel, mogelijk wordt gemaakt door het dak 
in te schakelen, is die meerwaarde aanzienlijk. ■

JHet Dak van het  aar 2022 MARTHA FLORA OEGSTGEEST

Ook Jacco Vink, werkvoorbereider van aannemer Kwadraat 
Bouw, is erg te spreken over de samenwerking. “Het was ons 
eerste Martha Flora-project en ik moet zeggen dat het alle-
maal partijen zijn die weten waar ze mee bezig zijn.  
De samenwerking verliep uitstekend, mede dankzij de  
goede coordinatie van Ravestein Bouwmanagement.  
Voor het dak hebben wij de grote lijnen uitgezet voor  
dakdekker Heko en samen hebben we het dakpakket  
bepaald.” Rob Luchies van Heko haakt hierop aan:  
“Wij waren in een betrekkelijk vroeg stadium al bij het project 
betrokken en konden daardoor onze daktechnische  
know-how op tijd inbrengen. Een foute keuze is zo gemaakt. 

ESTHETIEK
Belangrijk uitgangspunt voor de ontwerpers was – zeker op 
deze locatie – het rekening houden met de omgeving en 
omliggende bebouwing. De Vries: “De wijk is heel compact  
opgezet en heeft een jaren dertig stijl . Dit compacte 
zorggebouw past daar goed in. Als je zo dicht op elkaar zit, 
wil je niet dat er teveel inkijk is. Daarom hebben we het hek 
dat rondom de daktuin loopt minimaal anderhalve meter 
teruggelegd van de dakrand, genoeg zodat niemand vanaf 
het dak in de tuinen van de buren kan kijken. Het hekwerk 
wordt straks aan het oog onttrokken door verschillende 
klimrozen en een grassenhaag. In de grassenhaag zorgen 

reuzenlavendel (Perovskia’s) en bloembollen voor kleur-
accenten. Vanaf maaiveld zijn de dakinstallaties ook niet  
te zien, daarvoor zorgt de gemetselde borstwering.”
Het ontwerp voor de daktuin is van Lindeloof Tuin- en  
Landschapsarchitecten. Jos van de Lindeloof: “Die is volledig 
ontworpen voor de gebruikers, de bewoners van het huis. 
Net als in de meander binnen is ook dit een collectieve plek 
met ruimte voor individueel afzonderen. Daarvoor heeft 
Graphorn Groenprojecten, dat de hele tuinaanleg verzorgde, 
een tegelterras gemaakt met daaromheen groen in bakken 
met ronde vormen van corten staal. Een houten pergola in 
de hoek vormt door zijn ronding een zonbeschutte plek,  
als de begroeiing zijn werk doet. Aan twee zijden zijn van 
oude meerpalen lange zitelementen gemaakt. Die zijn 
bedoeld voor bezoek, denk aan kinderen. Verder zijn her en 
der losse zitjes. In de loop van de tijd zullen de klimplanten 
het hekwerk vergroenen en onderdeel maken van de tuin.  

Ook de liftschacht zal over een jaar begroeid zijn met ver-
schillende Clematis-soorten. Daarmee is dit gebouw voor 
deze compacte woonwijk veel minder aanwezig. Voor de 
beplanting is gekozen voor grassen en kleurrijke bloemen.”

TECHNIEK
Basis voor de daktuin is de enigszins verzwaarde draag-
constructie. Jacco Vink weer: “De fundering is een fractie 
zwaarder om de 25 centimeter dikke dakvloer, een breed-
plaatvloer, en de tuinopbouw te dragen. De dikste lagen 
substraat waar een meerstammig krentenboompje en de 
japanse esdoorn in staan, liggen strategisch op dragende 
wanden van de onderliggende verdieping.” Heko heeft  
de betonnen dakvloer waterdicht gemaakt. Rob Luchies: 
“Voor de zowel daktuin, de daken van de dakopbouw en 
de balkons hebben wij op een dampremmende laag een 
PIR-isolatiepakket gelegd van Enotherm. Daarop zijn een  
3 millimeter dikke bitumen onderlaag en een wortelwerende Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

Als de pergola begroeid is, biedt het een aangename schaduwplek.

Het hek rondom de daktuin ligt minimaal 

anderhalve meter terug van de dakrand, 

genoeg zodat niemand vanaf het dak in 

de tuinen van de buren kan kijken.

Ontwerp daktuin (Illustratie: Lindeloof Tuin- en Landschapsarchitecten)
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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!

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 
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AAN TAFEL MET… GEERT-JAN DERKSEN

In deze rubriek laat Roofs personen van binnen en buiten de daken-

branche aan het woord. De insteek is om de visie en de persoon 

 achter die visie voor het voetlicht te brengen.

“ Het dak is geen kostenpost  
maar een winpost”

realistisch: er moet een bedrijfsmodel zijn, er moet winst 
gegenereerd worden om voortgang te kunnen houden.”

UPCYCLEN, NIET DOWNGRADEN
Derksen: “We noemen onze daken ‘ecodaken’, omdat 
‘groen’ de lading niet dekt. Wij doen ook alle andere kleuren: 
blauwe daken voor watermanagement, gele daken met 
zonnepanelen, rode met een recreatiefunctie, witte met  
hittereflectie, grijze met parkeerplaatsen. De naam geeft 
ook aan dat recycling voor ons belangrijk is. Bij Joosten  
nemen we al onze producten na gebruik weer terug. 
Vanaf 2025 beloven we daarbij dat recyclen bij ons geen 
downgrading is, maar zo veel mogelijk upcyclen.”

“ Jullie ontwerpen gebouwen  
verkeerd om, je moet niet  
onderaan beginnen, 
maar bij het dak.” 

Als voorbeeld noemt Derksen hun drainagemat. “Dat is  
een HiPS, een high impact polystyreen. Wij zijn de grootste 
EPS-leverancier van Nederland in de grond-, weg- en water-
bouw. Als we EPS terugnemen, kunnen we het recyclen tot 
grijs EPS. Dat grijze EPS kan vervolgens gerecycled worden tot 
zwart EPS, maar daarna is het niet meer tot EPS te recyclen. 
Moet het dan maar naar de verbrandingsoven? Dat is zonde, 
want het materiaal vertoont geen vermoeiingsgedrag en 
is daarmee ideaal voor verwerking in kunststof. Je kunt het 
PS eruit halen, agglomeren (wrijven tot bolletjes), pelleteren 
(er kunststof resins van maken) en er dan een plaat van 
maken. Dat is onze Jodrain drainagebuffermat voor groen-
daken. Het mooie is dat het materiaal tamelijk dood is: het 
doet niets meer en kan dus rustig meer dan honderd jaar 
mee. Moet het van het dak af, dan shredderen we de plaat 
en maken we er opnieuw een plaat van.” 

Nolanda Klunder

Joosten Ecodak BV is een autoriteit op het gebied van 
multifunctionele daken, met een bijzondere expertise in 
groendaken en watermanagement. Als mede-oprichter van 
Stichting Roof Update is Joosten Ecodak een aanjager van 
innoverend dakgebruik, waarvoor het bedrijf veelvuldig  
onderzoek doet in samenwerking met partners. Bedrijfsleider 
Geert-Jan Derksen is ruim 22 jaar betrokken bij Joosten.

WERELD GROENER MAKEN
Derksens loopbaan begon ook met water, maar dan geheel 
anders: hij volgde een opleiding bij de marine. “Gedurende 
zes jaar heb ik daar op elk type schip gevaren”, vertelt hij. 
“Toen zwaaide ik af en ging ik werken in de Doe-het-zelf-
sector. Ik had twee eigen zaken. Nadat ik die van de hand 
had gedaan, werkte ik met veel plezier bij General Electric. 
Op een dag vroegen Jan en Willem Joosten me of ik een 
verkoopplan voor hen wilde maken. Ik ging met hen een 
kop koffie drinken en kwam thuis met een baan.”

“Ik vond vanaf het begin het assortiment indrukwekkend: 
Joosten handelde in kunststof producten voor de grond-, 
weg- en waterbouw. Ik ben van nature leergierig en leerde 
graag bij over de branche. Ik had al een bouwkundige 
opleiding gedaan en voor de diepgang volgde ik in de 
avonduren een opleiding voor de wegenbouw. Het bedrijf 
groeide in die jaren van een omzet van ongeveer een  
miljoen naar bijna zestig miljoen nu. Als je een goed idee 
had, zeiden Jan en Willem: ga het maar uitvoeren. Zo kwamen 
de groendaken op mijn pad. Een Hongaarse leverancier 
van foam-matten dacht dat we zoveel afnamen omdat we 
ze gebruikten voor groendaken. Dat opende mijn ogen.  
Wij zijn gespecialiseerd in geosynthetica, dus kunststoffen 
voor grond- en waterbeheersing. De stap naar groene daken 
is dan logisch. De meeste van onze producten zie je per 
definitie niet, terwijl het mooie van een groendak is dat het 
resultaat blijvend zichtbaar is. Dat sprak me aan. Ik wil de 
wereld een beetje groener maken. Maar ik ben daarin heel 

VOORDENKEN
Joosten Ecodak was een van de oprichters van kennis-
platform Stichting Roof Update. “We staan voor een enorme 
uitdaging, dat kan niemand alleen. In Roof Update kunnen 
we van elkaar leren”, licht Derksen toe. De missie van Roof 
Update is “een doorbraak realiseren op het gebied van 
denken over daken en gevels”. Kunnen we zeggen dat de 
doorbraak er is, nu er zoveel gesproken wordt over multi-
functioneel dakgebruik? Derksen: “Nee, nog lang niet! We 
staan pas aan het begin van het ontdekken van het dak, 
we krijgen net door dat daken niet een last maar een  
lust zijn. We hebben in ons land een enorme hoeveelheid  
zwarte daken. Het zou mooi zijn als we 30% daarvan konden 
vergroenen, want daarmee halen we de onze milieudoel-
stellingen voor CO2-binding en stikstofbeleid. Er is nooit een 
excuus om geen groendak te nemen. Soms moet je de  
constructie aanpassen. Zoals Thomas Rau zei: je kunt beter 
voordenken dan nadenken, want na afloop denken is te laat.  
Roof Update begon twintig jaar geleden. Als de gebouwen 
tóen goed aangelegd waren, hadden we er nu bij de reno-
vatie groendaken op kunnen leggen. Een gemiste kans.”

Derksen was jarenlang gastdocent op de Hogeschool van 
Arnhem en Nijmegen (HAN). “Daar vertelde ik de architec-
tuurstudenten: jullie ontwerpen gebouwen verkeerd om, je 
moet niet onderaan beginnen maar bij het dak. Want als je  
weet wat het dak wordt, weet je wat de fundering moet zijn.  
Een bijkomend voordeel is dat je zo voorkomt dat het dak 
de sluitpost wordt. Als ze bij het dak komen, is het geld op en  
moet het dak zo goedkoop mogelijk. Daarom schiet het niet 
op met het dakgebruik: de wil ontbreekt bij de eigenaars.”

“Het besef moet doordringen dat het dak geen kostenpost  
is, maar een winpost”, zegt Derksen. “Bijvoorbeeld de 
energetische waarde. Een groendak nivelleert, het dempt 
de temperatuursinvloeden. Elf jaar geleden lieten we dat 
onderzoeken bij de TU Eindhoven. Daaruit bleek dat de 
energetische waarde van een groendak van een utiliteits-
gebouw 5 euro per m2 per jaar is, vooral veroorzaakt door 
de koellast. We konden eerst niet geloven dat het zo veel 
zou zijn en lieten het TNO narekenen. TNO kwam tot dezelf-
de conclusie. Die natuurlijke koeling of verwarming wil je 
vanaf de gebouwschil naar binnen transporteren, want dan  
heb je je financiële voordeel. Voor dat soort innovaties moe-
ten er verschillende disciplines samenwerken. Daarvoor is 
Stichting Roof Update.” ■

GEERT-JAN DERKSEN IN ACHT VRAGEN
BURGERLIJKE STAAT? GETROUWD MET SUSAN.

KINDEREN? TOM (15) EN DAAN (18).

WAT DOE JE ALS JE NIET WERKT? WE HEBBEN EEN GROTE 
TUIN WAAR IK VEEL TIJD AAN BESTEED. VERDER HOU IK VAN 
WANDELEN, HOU IK MIJN CONDITIE OP PEIL IN DE SPORT-
SCHOOL EN LEES IK GRAAG, VOORAL KORTE VERHALEN VAN 
SIMON CARMIGGELT OF TOON KORTOOMS.

FAVORIETE MUZIEK? IK BEN EEN ENORME MUZIEKLIEFHEBBER. 
DE JAREN ’80-MUZIEK DOET ME HET MEEST, MAAR IK HOU 
OOK VAN NEO-KLASSIEK, JAZZ, HARDROCK EN NEW WAVE.

FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING? IK HOU ERG VAN REIZEN 
EN HEB OOK VOOR MIJN WERK HEEL VEEL GEREISD, TIJDENS 
MIJN MARINE-TIJD EN VOOR JOOSTEN. DE NUCHTERHEID VAN 
DE MENSEN IN SCANDINAVIË EN CANADA SPREEKT ME HET 
MEEST AAN.

FAVORIETE STAD? NIJMEGEN, DE OUDSTE STAD VAN ONS 
LAND. HET IS EEN DYNAMISCHE, BRUISENDE STAD, MET EEN 
MOOIE COMBINATIE VAN OUD EN MODERN.

FAVORIETE GEBOUW OF ARCHITECT? CASA BATTLÓ VAN 
GAUDÍ. 

WAAR BEN JE IN JE WERK HET MEEST TROTS OP? OP WAAR 
JOOSTEN NAARTOE IS GEGROEID EN OP ELK DAK DAT WE 
HEBBEN OPGELEVERD, WANT DIE DAKEN LIGGEN ER VOOR 
HET LEVEN. 



eurosafesolutions.com

Samen een veilige werksituatie op hoogte en in besloten ruimten creëren. 
Dát is waar Eurosafe Solutions voor staat. Het begint met het besef dat 
veiligheid een basisbehoefte is. Dit gedachtengoed vertalen we door in 
alles wat we doen: in onze werkwijze, in onze oplossingen en in onze 
dienstverlening. 

Wij hebben de unieke Safety Circle® ontwikkeld. Hierin komen al onze diensten 
naar voren, die u helpen elke facet voor veilig werken op hoogte of in besloten 

ruimten te beheren en te onderhouden. De tool bestaat uit 5 elementen 
waarmee de kwaliteit, veiligheid en de waarde van uw gebouwen wordt 

gewaarborgd. 

Wij ondersteunen u graag 
De onderdelen van de Safety Circle hangen nauw met elkaar samen, 
zonder opeenvolgend te hoeven zijn. Bel +31 (0)38 467 19 10 of mail 
naar info@eurosafesolutions.com voor meer informatie. 

Velig werken op hoogte
en in besloten ruimten

PROFESSIONELE BEDRIJFSSOFTWARE 
VOOR DAKBEDEKKINGBEDRIJVEN

In Nederland gebruiken ruim 500 dakbedekkingsbedrijven 
software van Gilde. Dat is logisch, want hiermee houden ze hun 
bedrijfsprocessen onder controle! Het uitgebreide basispakket 
met o.a. off erte-aanvraag, calculatie-off erte, opdracht, CRM en 
facturatie is met handige modules en apps naar wens uit te breiden. 

Ga voor meer informatie naar gildesoftware.nl/dak of bel 
Jasper Mondeel op 0316-345050 voor een vrijblijvende 
demonstratie.

GILDE SOFTWARE – 
THUIS IN DE DAKENBRANCHE 

Gilde Software

info@gildesoftware.nl 

  0316-345 050

  www. gildesoftware.nl
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www.brouwerszink.nl

Sinds 1986 is Brouwers Zink groothandel 

van maatwerk in zink, lood en koper. 
In 2018 hebben wij een uitbreiding van 

ons assortiment doorgevoerd waardoor de 

naam Brouwers Zink & Dak is ont-

staan. Hiermee zijn wij uw zinkpartner én 

uw dakpartner geworden. Bij ons staan 

service, deskundigheid en kwaliteit centraal. 

Wij leveren in heel Nederland en indien 

nodig binnen 24 uur. Maar uiteraard bent u 

ook van harte welkom in één van onze filialen 

in het land. 

• Dakgoten
• Hemelwaterafvoeren
• Zetwerk
• Dakbedekking
• Isolatie
• Gereedschappen

Slakweidestraat 16 · 3630 Maasmechelen (B)
Karveelweg 30 · 6222 NH Maastricht (NL)
Hoevenweg 17 – hal 2 – 5652 AW Eindhoven (NL)
Meridiaan 42 · 2801 DA Gouda (NL)

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

Binnenkort ook in Nijmegen!
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VITALITEITSMANAGEMENT

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

Dakdekkers- en installatiebedrijf Gebr. Janssen uit het  
Brabantse Beugen is met deze materie aan de slag 
gegaan. De vele stapjes die op dit gebied worden gezet, 
maken samen een flinke stap. Eén van deze stapjes is 
sponsoring.

Kun jij je dat nog goed herinneren? Als klein kind mocht 
je van je ouders bij een sport, misschien wel ‘op voetbal’ 
geweest, of ‘op hockey’ of ‘op tennis’. Of misschien was je  
meer muzikaal ingesteld en begon je met een blokfluit en  
kwam je zo uiteindelijk terecht bij de fanfare, een drum-
band of bij een theatergezelschap. Je was jezelf er destijds  
nog niet van bewust dat dit alles mede mogelijk gemaakt 
werd door veel vrijwilligerswerk èn financiële ondersteuning.

Voor de financiële ondersteuning klopten de vrijwilligers 
aan bij vooral winkeliers en bedrijven in hun directe omge- 
ving. En dat is natuurlijk logisch. Zo worden de werkgevers 
van deze vrijwilligers als eersten benaderd. Deze steunver-
leners weten ook wel dat zonder hun centen de clubs en 
verenigingen een zware dobber hebben. Vaak hebben 
ze dan niet eens bestaansrecht en zullen deze verdwij-
nen. Maar door geld te geven blijft het verenigings leven 
floreren. 

Vaak is het wel zo dat er een tegenprestatie wordt verwacht, 
of wordt afgesproken. Niets voor niets.  

Uiteraard draait sponsoring natuurlijk om promotie,  
maar vooral lokaal is dat niet het hoofddoel van de geld-
verstrekking. Er wordt een spandoek, een vlag of reclame-
bord opgehangen. Of hele teams dragen shirtreclame. 
Natuurlijk is een werknemer stiekem een beetje trots op 
zijn werkgever als hij dit bij zijn clubje doet. Zo kunnen veel 
mensen genieten van hun muzikale, sportieve of anders-
zins activiteit.

Ook Gebr. Janssen is op diverse manieren betrokken bij  
sponsoring. Onze werknemers komen uit de directe omge-
ving van het bedrijf, en dat is ook waar onze reclameborden  
te vinden zijn. Alles sponsoren kan natuurlijk niet. Er worden  
keuzes gemaakt. Maar dat wij al vele decennia lang 
hoofdsponsor zijn van de voetbalclub uit Beugen is ook 
niet meer dan logisch. Voor ons is het prettig dat onze 
werknemers gelukkig terugkeren op hun werk als ze hun 
ontspanning bij hun club hebben gehad. Mooi om de 
verhalen te horen en blij zijn ook wij dat ze plezier gehad 
hebben. Hier is sprake van een win-win. Mooi om deze 
manier iets voor elkaar te kunnen betekenen.

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

‘ Sponsoring’ 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



Jouw 
volmaakte 
kooiladder

HET HOOGSTE GEMAK

Een wereld van kleur

Alustar is een nieuw compleet 

en kleurrijk aluminium hemel-

waterafvoersysteem. Dakgoten, 

hemelwaterafvoerbuizen en 

vele toebehoren zijn verkrijg-

baar in zeven op de natuur 

geïnspireerde kleuren. 

Er kan zo een perfecte 

combinatie gemaakt 

worden met de kleur 

van de kozijnen, 

dakbedekking of 

gevelbekleding.

Een wereld van kleur

Twee opties:

TX: een structuurcoating met een mat uiterlijk

SX: een glad oppervlak met een zijdeglanzend uiterlijk 

MosgroenLichtgrijsDonkerbruinAntraciet OxyderoodKoperbruinWit

Wentzel B.V. - Scharenburg 2 - 1046 BB  Amsterdam - 020-435 20 00 - verkoop@wentzel.nl - www.wentzel.nl

... met infraroodverwarming!

Lange Linden 32
5433 NC Katwijk

T  088-9965680
F  024-6782495

info@aabogreentech.nl
www.aabogreentech.nl

Duurzaam 
verwarmen 
zonder gas...

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

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

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

Vergelijkbaar met omstaanders in de Superman-film die roepen:  

‘It’s a bird...’, ‘It’s a plane...’, ‘It’s SUPERMAN!’, zouden bezoekers  

in Berlijn kunnen uitkramen: ‘It’s an umbrella...’, ‘It’s a mountain...’,  

‘It’s the SONY CENTER!’ Toegegeven, heel waarschijnlijk is dit niet,  

maar het is een uitzonderlijk dak met een bijzondere uitstraling  

en een buitengewone constructie. 

Sony Center Berlijn
Een fietswiel gebaseerd op de Fuji-berg

Wijlen architect Helmut Jahn was verantwoordelijk voor het 
ontwerp en liet zich voor de uitstraling van het dak inspire-
ren door de heilige berg Fuji in Japan. En ook al kwam de 
inspiratie van de bekende berg, het dak moest een plaza 
volgens overkappen als een paraplu. Als je de constructie 
ziet, dan heeft het ook het meeste weg van een paraplu 
die uitlekkend balanceert op kastjes in een kamer.  
Zonder hiermee afbreuk te doen aan het fenomenale  
ontwerp, iedereen weet hoe moeilijk het is om een paraplu 
op deze manier te balanceren, helemaal als deze ook  
nog onderhevig is aan wind en regen.

STUDIES
Voorafgaand aan de bouw hebben de ingenieurs van Arup 
uitgebreide omgevingsstudies verricht. Hiervoor is gebruik-
gemaakt van windtunneltests, dynamische thermische 
modellering en nog meer analyses om de comfortniveaus 
binnen de Forum-ruimte te beoordelen. Daarnaast werden 
er daglichtstudies gedaan met behulp van computer-
simu laties; het Berlijnse bouwdepartement wilde technisch 
bewijs zien dat het dak zou voldoen aan de Duitse eisen 
op het gebied van daglichttoetreding, dit vanwege de vele 
kantoren en appartementen die onder het parapluachtige 
dak uitkijken op het onderliggende plein. 

POTZDAMMERPLATZ
Het Sony Center ligt aan de Potzdamerplatz, zeer centraal 
in Berlijn in het Tiergartenviertel. Deze wijk was in het begin 
van de 20ste eeuw – tot aan de Tweede Wereldoorlog – 

het bruisende middelpunt van de hoofdstad. Tijdens die 
wereldoorlog was het de locatie van het Volksgerechtshof 
van de Nazi’s; de meeste gebouwen zijn toen verwoest.  
Na de oorlog was dit niemandsland waar je groot risico 
liep neergeschoten te worden. Nu staat er onder meer het  
omvangrijke Sony Center, met vlakbij nog een deel van 
de Berlijnse Muur ter nagedachtenis aan de niemands-
landperiode. Na de val van de Berlijnse Muur in november 
1989 kwam het gebied in de belangstelling te staan van 
investeerders. In 1992 kocht Sony er drie hectare grond. 

HET SONY CENTER
De Japanse elektronicafabrikant maakte een plan voor 
nieuwbouw en startte in 1995 met de bouw van in totaal 
zeven gebouwen en een bijzonder dak. Totale investering: 
zo’n 750 miljoen euro. Het complex werd gebouwd door 
Hochtief en werd in 2000 opgeleverd.  

“It’s the Sony Center”  

(Foto: Shutterstock)

Zeven gebouwen en het bijzondere dak. 

(Foto: Shutterstock)

Knoop waar veel krachten samenkomen. (Foto: Shutterstock)
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Het totale bruto vloeroppervlakte ligt rond de 132.500 m². 
Het grootste gebouw van het complex, aan de Potsdamer-
platz, gebruikte Sony Corporation als Europees hoofdkantoor, 
maar ze zijn inmiddels verhuisd. Vandaag de dag is de 
toren naast het dak de thuisbasis voor de Duitse spoor-
wegen. Verder biedt het complex huisvesting aan kantoren, 
appartementen, een flmhuis, commerciële functies, horeca 
en openbare werkplekken. Er is nog wel een speciale 
Sony Store te vinden in het Sony Center. Waarschijnlijk een 

moetje en een poging om zo de naamgever van het com-
plex toch nog een plekje te geven, gezien het inspiratie loze 
interieur van deze winkel, maar dat terzijde.

FIETSWIEL
Het spectaculaire dak van het complex bestaat voorna-
melijk uit glas, staal en een specifiek soort zeil. Het dak 
weert naast regen ook de zon en beslaat zo’n 4.000 m², 
waarbij de zeilen zo’n 50% van het daglicht tegenhouden.  

De zwevende constructie heeft wat weg van een ovaal fiets- 
wiel met een centrale as van 42 meter lang. De buitenste 
rand – de velg van het fietswiel – is een driehoekig wind-
verband dat is afgesteund op de omliggende daken van 
de gebouwen. Deze ring is ovaal van vorm en is op de 
lange as 102 meter lang en op de korte as 72 meter.  
Deze constructie is nergens verankerd en heeft zo de 
vrijheid om de afwisselende druk- en trekkrachten op te 
vangen. In het midden wordt deze naar het midden toe 
oplopende constructie beëindigd door een glazen hoed 
met een open midden. 

Vanuit de buitenste ring lopen op verschillende niveaus 
staalkabels richting de centrale as. Op de bovenliggende 
kabels zijn glasstroken bevestigd. Tussen de glasstroken zijn 
24 goten gemaakt van stroken zeildoek die onderin weer 
aan lagere staalkabels zijn bevestigd. De stroken zeildoek 
worden onderin op spanning gehouden door een vrij-
hangende stalen ring. Hierdoorheen loopt de centrale as 
die de vorm heeft van een toeter en die alle krachten bij 
elkaar brengt, met onderin een indrukwekkende knoop. 
De bouw van deze constructie is met behulp van enorm 
veel steigers tot stand gebracht. Eerst is de centrale as 
opgehangen, vervolgens is de buitenste ring opgebouwd 
waarna deze met kabels verbonden is aan de centrale as 
en op spanning gebracht. 

Op dagen met veel wind kan de centrale as zo’n 60 centi-
meter op en neer bewegen. Dit is volgens de constructeur 
niet gevaarlijk, maar levert wel een komisch beeld op. Er zijn 
ongetwijfeld bezoekers die het wat beangstigend vinden. 

Fun fact: het dak voldoet niet aan alle eisen die de wet-  
en regelgeving van Duitsland voorschrijft. Dit komt door 
het simpele feit dat er toen nog geen wet- en regelgeving 
bestond voor constructies als deze. Dan kun je wel van  
een uitzonderlijke dakconstructie spreken. ■

SONY CENTER BERLIJN
• ARCHITECT: MURPHY/JAHN
• BOUWKUNDIG AANNEMER : HOCHTIEF
•  ADVISEURS: BGS INGENIEURSOZIETÄT,  

WOVE ARUP & PARTNERS, WERNER SOBEK INGENIEURE 

INTERNATIONALE DAKEN

Glas, staal en zeil.  

(Foto: Shutterstock)

De zeilen houden zo’n 50% van het daglicht 

tegen. (Foto: Ricardo Gomez Angel)

“ Vlakbij staat nog een  
deel van de Berlijnse Muur  
ter nagedachtenis aan de  
niemandslandperiode. ”



MET JE LEUKE IDEEËN

ENERGIEDAK

Van Wylick

UIT JE 
DAK OP HET

DAK!

NU

MET JE LEUKE IDEEËN

Energie wordt schaarser en kostbaarder, alter- 
natieve energiebronnen hebben ruimte nodig,  
het dak geeft de mogelijkheid om zelfvoorzienend 
te zijn. Voor meer leuke ideeën, kijk je op  
nu-uitjedak.nl

Het Isomix Daksysteem is een compleet daksys-
teem, 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

100%
CIRCULAR

078-612 2141
sales@oudemaas.nl

100%
CIRCULAR

100%
CIRCULAR

Service is onze motivatie!

100%
CIRCULAR

100%
CIRCULAR

iWINDOW2
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
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advertorial

TIP 1: ISOLEER AAN DE BUITENZIJDE
“Waar bij een hellend dak de isolatie vaak aan de binnen-
kant van het dak wordt bevestigd, moet je bij een plat dak 
aan de buitenzijde isoleren. Warm dakisolatie, wordt dit 
genoemd. De woning of het gebouw is hierdoor bestand 
tegen verschillende weersomstandigheden en is er minder 
kans op scheurvorming in de dakvloer omdat de tempera-
tuur van de constructie constanter blijft.” 

TIP 2: KIES EEN UNIVERSELE DAKISOLATIEPLAAT
“Belangrijk bij de keuze is te kijken of je te maken hebt met 
een universele dakisolatieplaat. Zo weet je zeker dat deze 
bruikbaar is met dakafdichtingsmaterialen/systemen en 
diverse ondergronden, zoals hout, staal, beton of steen.”

TIP 3: VERLIJMBAAR MET EPDM?
“Een eigenschap van Eurothane® Silver is dat deze aan  
beide zijden voorzien is van een gasdicht meerlagen-

complex. Daardoor kunnen de platen partieel verlijmd 
worden op de ondergrond met een PU-lijm. De EPDM kan 
volledig of gedeeltelijk verlijmd worden met contactlijm  
op de isolatieplaat. Esthetisch gezien geven wij de voor-
keur aan gedeeltelijke verlijming en/of het gebruik van 
gewapende EPDM.

TIP 4: TOEPASBAAR ONDER ZONNEPANELEN
“Veel daken worden tegenwoordig ontworpen voor 
toe passing met zonnepanelen. Eurothane® Silver heeft 
 begaanbaarheidsklasse C én is FM approved, waardoor 
deze sterk en drukvast is.”

TIP 5: MAAK EEN DUURZAME(RE) KEUZE 
Eurothane Silver® heeft een uitstekende isolatiewaarde  
(λD = 0,022 W/mK). “Maar wist je dat in de cachering  
van de isolatieplaten papier afkomstig uit duurzaam  
beheerde bossen wordt gebruikt? Recticel Insulation  
heeft namelijk een PEFC-certificaat.”

TIP 6: AFSCHOTISOLATIE
“Voor de afwatering van een plat dak is een goed afschot 
noodzakelijk om lekkages en problemen te voorkomen. 
Recticel Insulation levert ook een isolatieplaat met afschot 
(Eurothane® Silver A). Als service zorgt ons team voor een 
afschotplan op maat!”

AAN DE SLAG MET ISOLATIE OP HET PLATTE DAK?
Wil je Eurothane Silver® toepassen? Onze experts voorzien je 
graag van advies. Meer informatie op recticelinsulation.nl 

Goed isoleren, betekent niet alleen flink geld besparen op de energie-

rekening. Goede isolatie zorgt ook voor een aangenaam binnenklimaat. 

Het kiezen van geschikte isolatiematerialen is essentieel. Isolatie-expert 

Nico Beijen van Recticel Insulation geeft je praktische tips voor het  

isoleren van het platte dak.

Zes tips voor het isoleren 
van het platte dak

EEN GOEDE KEUZE IS EUROTHANE® SILVER
UNIVERSELE PIR HARDSCHUIM ISOLATIEPLAAT VOOR PLATTE DAKEN.

recticelinsulation.nl
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ONDERHOUDADVIES REALISATIE

Voor aantoonbaar veilige daken
www.rezsafetygroup.nl

� 078 - 6100 321

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
AaboGreenTech B.V.
T:088-9965680, agt@aabo.nl

Aabo Trading Groningen B.V.
T:088-9965640, gron@aabo.nl
Aabo Trading Haarlem B.V.
T:088-9965610, haar@aabo.nl
Aabo Trading Leeuwarden B.V.
T:088-9965630, leeu@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

Binnenkort ook in 

Rotterdam en Hoogeveen!

Met 22 zetterijen door heel Nederland zijn wij in staat om in ongekende 
recordtijd zink, Plastisol, koper en kleurgecoat staalplaat op maat te zetten. 
Wij kunnen een bestelling zetwerk namelijk altijd diréct na opdracht gaan 
produceren en desnoods zelfs binnen enkele uren leveren. Dus voor het 
allersnelste zetwerk van Nederland ga je naar Aabo Trading!

Doordat onze zetterijen door het hele land verspreid zitten, is er altijd minstens 
één in de buurt van waaruit het zetwerk direct kan worden afgehaald of door ons 
kan worden geleverd. Daarbij kunnen wij uiteraard ook alle andere materialen 
uit ons uitgebreide assortiment dakmaterialen en aanverwante producten 
meeleveren, zodat elk werk zonder onnodige pitstops kan worden uitgevoerd. 

Dus: Klaar élke klus in recordtijd met onze racendsnelle zetwerkservice!

Racendsnel zetwerk op maat
met onze topspeed zetwerkservice! 
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NIEUWSLIJN

A G E N D A
13 - 15 september
INSTALLATIE VAKBEURS 2022
Evenementenhal Hardenberg, 13.00 - 21.00 uur 
Thema van deze editie: ‘De toekomst door een groene bril’. 
www.installatie-vakbeurs.nl

5 - 6 oktober 
VAKBEURS OPENBARE RUIMTE  
+ VAKBEURS MOBILITEIT
Jaarbeurs Utrecht, 9.30 - 17.00 uur
https://openbareruimte.nl

11 - 13 oktober 
ZERO EMISSION ECOMOBIEL  
+ VAKBEURS ENERGIE
Brabanthallen ’s-Hertogenbosch, 
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  
daken branche die vorig jaar een zeer succes- 
volle start kende.  
Evenementenhal Gorinchem ‘Next Level’  
10.00 - 18.00 uur
www.dakenenzaken.nl.

DAKEN&ZAKEN

ZOONTJENS ACTIEF OP EXPERIMENTENDAK
In Rotterdam krijgen duurzame pioniers op het Experimentendak de mogelijkheid hun innovatieve 

initiatieven te testen die bijdragen aan oplossingen voor de klimaatopgave (zie ook Roofs april 2021). 
Zoontjens experimenteert op dit dak met beloopbare zonnetegels, al dan niet in combinatie met een 

waterretentiesysteem. Met verharding op het dak die bestaat uit beloopbare zonne-energietegels  
krijgt het dak een dubbele functie (rood en geel). Door dit op een waterretentiesysteem te plaatsen, 

krijgt dezelfde vierkante meter een derde functie (blauw). Op het Experimentendak worden de  
opbouwen getest en onderzoekt men de rendementen en de verschillen tussen de twee systemen.  

Zoontjens gebruikt diverse systemen om een zo breed mogelijke testopstelling te krijgen,  
zoals Dreen®Nxt, Dreen®Ceramica, Zolar en sedum trays met en zonder waterretentiesysteem.  

De sedum trays zijn van Greenmakers en het waterretentiesysteem van Optigrün. De opstellling  
blijft 5 jaar liggen en wordt nauwkeurig gemonitord. Ook het prototype van de Bibar collectieve  

dakrandbeveiliging is toegevoegd aan het dak. Hiermee test Zoontjens de beste opstelling en  
onderzoekt het de mogelijkheden voor het toevoegen van beplanting en andere mogelijkheden  

om het systeem te optimaliseren.

RECTIFICATIE C2C-BERICHT
In de vorige editie van Roofs is in Nieuwslijn  
abusievelijk gemeld dat Derbigum voor hun  
Derbipure® een Cradle to Cradle-certificaat  
heeft behaald. Daar moest staan dat het  
bedrijf een Bronzen Cradle to Cradle-certificaat  
heeft ontvangen voor zijn circulair dakmembraan 
Derbigum NT.

C2C-CERTIFICAAT SOPREMA
Soprema ontving onlangs een bronzen Cradle to Cradle- 
certificaat voor zes producten, verkrijgbaar op de Belgische 
en Nederlandse markt:  
• Garantgum 470 (470K14),  
• Garantgum 470 gemineraliseerd (470K24),  
• Sopralene Optima 4 AF C3 FR,  
• DuO HT 4 AGR/F C180 FC,  
• Sopralene Techno 4 AF C1 FR  
• Sopralene Optima Garden 4 AF C3 FR[FA1]. 

Het behalen van de certificaten past bij een breder kader 
aan inspanningen voor het milieu. Zo wordt in Tongeren 
nieuwe, 100% recyclebare XPS gemaakt van gerecycled 
polystyreen, levert Soprema al langer natuurlijk isolatie-
materiaal – zoals Pavatex – gemaakt van onder andere 
houtresten van  zagerijen 
en zamelt het bedrijf 
bitumen dakbanen in om 
die te recyclen tot nieuwe 
dakbedekking en tot 
asfalt voor op de weg. 

SKYLUX INVESTEERT IN DE TOEKOMST 
Skylux heeft de laatste jaren de focus verscherpt op drie product-
groepen: schuine dakramen, platdakramen en outdoor living.  
Het familiebedrijf heeft daarmee een sterke groei doorgemaakt.  
Om die op lange termijn te overstijgen investeert het bedrijf de 
komende jaren door. Onder meer in een poederlakinstallatie om de 
kwaliteit en leverbetrouwbaarheid te verhogen van de aluminium-
profielen. Verder krijgt de productielocatie in Stasegem extra opslag-
ruimten en productiehallen; tevens wordt het machinepark gemo-
derniseerd en uitgebreid. Bovendien wil Skylux voorloper zijn op het 
vlak van energie en duurzaamheid. Daarin hoort de verdere uitbouw 
van de laadinfrastructuur (elke nieuwe bedrijfswagen vanaf 2021 is full electric) en krijgt Skylux een eigen ‘gigabatterij’  
van Tesla. De combinatie van dit alles is de komende jaren goed voor een totale investering van meer dan € 10 miljoen.

HINDERNISSEN OP PLATTE DAKEN OVERBRUGGEN
Met de ABS Loopbrug is dat geen probleem. Deze lichte,  

duurzame aluminium constructie is modulair dus biedt deze 
een maximum aan flexibiliteit. Met de combinatie van ver-

schillende elementen kunnen hoogteverschillen genivelleerd 
worden van 40 tot 100 cm, in stappen van 20 cm.  

De standaardbreedte is 60 cm, bordeslengtes zijn er in 60, 80 of 
100 cm. On-site montagewerk is beperkt doordat de bordessen 

voorgemonteerd in grote modulen worden aangeleverd.  
Aan beide kanten is hekwerk/handreling voorzien en de rooster-

treden en -bordessen hebben de hoogste anti-slip klasse (R 13). 

VERPLICHT GROEN OF PV OP DAKEN IN FRANKRIJK
Het Franse parlement heeft onlangs een wet aangenomen 
die het verplicht stelt om bij nieuwe gebouwen een deel 
van het dak in te vullen met groen of met zonnepanelen. 
De wet is van toepassing op commerciële gebouwen.  
Vanuit milieuactivisten was gepleit voor het volledig 
invullen van daken, maar de regering heeft een concessie 
gedaan naar de gebouweigenaren en -ontwikkelaars die 
voor de kosten gaan opdraaien. (Foto: Shutterstock)



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

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

Kingspan Insulation B.V.
T: +31 (0) 543 543 210
E: info@kingspaninsulation.nl
www.kingspaninsulation.nl
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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
AaboGreenTech B.V.
T:088-9965680, agt@aabo.nl

Aabo Trading Groningen B.V.
T:088-9965640, gron@aabo.nl
Aabo Trading Haarlem B.V.
T:088-9965610, haar@aabo.nl
Aabo Trading Leeuwarden B.V.
T:088-9965630, leeu@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

Binnenkort ook in 

Rotterdam en Hoogeveen!

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

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

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

Het meest roestwerende 15+ cycli 
drukverdeelplaatje produceren we zelf.

Vierkant de beste.

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

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

Geen dak of vloer te gek voor Continu

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

De volgende Roofs verschijnt op 4 oktober 2022

De redactie nodigt de markt uit bij te dragen. Mail uw thema’s, productnieuws en projectinformatie  
naar de redactie: tjerk@lumail.nl. Telefonisch kan ook: 06-41702548.

Jan Duikerweg 5 

1703 DH Heerhugowaard

Tel: 072 5400 335 • info@lumail.nl

www.roofs.nl • www.dakweb.nl • ISSN: Nr. 1566-1458

UITGEVER Palmyra Lindeman

HOOFDREDACTIE Tjerk van Duinen • 06 4170 2548 • tjerk@lumail.nl

REDACTIERAAD

Ton Berlee, André van den Engel, Albert Jan Kerssen,  

Otto Kettlitz, Marco de Kok, Palmyra Lindeman,  

Paul van Roosmalen, Paul Verkaik, Theo Wiekeraad

REDACTIEMEDEWERKERS

Ronald van Bochove, Ronald Haring, Peter van Houtum, Joep Klerx, 

Nolanda Klunder, Erik Steegman, Noreen Sturris, Theo Wiekeraad

VORMGEVING/OPMAAK

Sandra Remiëns, Heerhugowaard • www.alasandra.nl

ADVERTENTIE-EXPLOITATIE Jan Suijk • Tel: 072 5400 335 • jan@lumail.nl

DRUK Senefelder Misset, Doetinchem

COLOFON VERSCHIJNINGSFREQUENTIE 12 x per jaar

OPLAGE 7.500 exemplaren

ADMINISTRATIE Palmyra Lindeman • palmyra@lumail.nl

ABONNEMENTEN 

Opgave abonnementen uitsluitend schriftelijk bij de  

uitgeverij t.a.v. de  abonnementenadministratie of via  

e-mail: abonnementen@lumail.nl. 

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

•  Elk extra jaarabonnement: € 25,- excl. 9% btw per jaar. 

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

• Losse exemplaren € 5,50 excl. 21% btw.

ABONNEMENTENADMINISTRATIE 

abonnementen@lumail.nl.

VERANTWOORDING

Hoewel uiterste zorgvuldigheid wordt betracht, kunnen redactie en 

uitgever geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele 

onjuistheden. De artikelen verwoorden niet per definitie het stand-

punt van de redactie. De teksten van advertorials vallen niet onder 

de verantwoordelijkheid van het redactieteam.

COPYRIGHT

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd 

of  gekopieerd zonder uitdrukkelijke  toestemming van de uitgever.

VOORUITBLIK
DAKEN & ZAKEN 2022DAK VAN HET JAAR

Eemsdelta College Appingedam 
(Beeld: De Unie Architecten)

INTERNATIONALE DAKEN
Vulcano Buono, Napels

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



Wilt u meer weten: www.hertalan.nl

EPDM inductie bevestigingssysteem


