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VOORWOORD

Na de staatsbegrafenis in Londen en Prinsjesdag in  
Den Haag kunnen we weer rustig aan de slag met waar 
we altijd al mee bezig waren, al hangt de situatie in  
Oekraïne als een donkere wolk op de achtergrond.  
De Miljoenennota (met inlegvel) staat dit keer bol van 
steunmaatregelen om de uithollende invloed van inflatie 
en energieprijzen op de koopkracht enigszins op te  
vangen. De schaal hiervan is ongekend en zet zelfs de 
enorme bedragen aan Corona-steun in de schaduw. 
Buiten de belastingverhoging voor met name het bedrijfs-
leven worden de steunpakketten vooral betaald door de 
staatsschuld flink op te rekken. Die rekening wordt daar-
mee doorgeschoven naar de toekomst. De schuld valt 
nog steeds binnen de Europese normen; als de rente  
in de toekomst weer stijgt, hebben we een probleem. 
Maar ook dat is een zorg voor later. 

Een zorg voor de nabije toekomst is hoe (een deel van) 
de ondernemers gaan reageren op de toegenomen 
lasten. Het minimumloon is behoorlijk opgetrokken,  
kosten van grondstoffen stijgen nog steeds en kunnen niet 
volledig worden doorberekend, de rentelasten stijgen,  
de vennootschapsbelasting gaat omhoog evenals de 
overdrachtsbelasting bij de aankoop van niet-woon-

Beursvooruitzichten
gebouwen en de ZZP’ers zien de zelfstandigenaftrek  
geleidelijk maar versneld krimpen van ruim € 6.300 dit 
jaar naar € 900 in 2027. En zo zijn er meer ontwikkelingen 
die aan de winstgevendheid van bedrijvend Nederland 
knagen. Een aantal ondernemingen en ZZP’ers zal hier-
door in de rode cijfers belanden en wellicht het bijltje erbij 
neergooien. In de bouwsector en in de dakenbranche in 
het bijzonder zou dat wel eens mee kunnen vallen.  
De sector draait goed en heeft in heel wat mooie jaren  
al een (stevige) vetlaag kunnen opbouwen. En de voor-
uitzichten zijn niet verkeerd al staan de groeiprognoses 
onder druk. De druk om de woningvoorraad uit te breiden 
blijft onverminderd bestaan. Hoewel links en rechts aan 
de haalbaarheid wordt getwijfeld (o.a. stikstof, prijsregule-
ring) wil het kabinet tot 2030 900.000 woningen bouwen. 
De hogere rente en inflatie en het dalende consumenten-
vertrouwen zal de omvang van die bouwactiviteit echter 
niet onberoerd laten. Mooie groeicijfers zullen we vooral 
blijven zien in de installatiebranche omdat de verduur-
zaming van de gebouwenvoorraad door zal gaan.  
Daarin liggen ook goede kansen voor de dakenbranche.

Wat er speelt in de dakenbranche kunnen we binnenkort 
weer proeven op de tweede editie van DAKEN & ZAKEN. 
Als de beurskoersen op de aandelenmarkt een relatie 
hebben met hoe het economisch gaat in een land,  
is het enthousiasme voor DAKEN & ZAKEN misschien wel 
een weerspiegeling van de toestand van de sector.  
Na een zeer succesvolle eerste editie vorig jaar, is de  
Next Level Hal van de Evenementenhal in Gorinchem 
weer uitverkocht. Dat zal echt niet alleen liggen aan de 
gratis catering, maar wel aan alle bedrijven die gezamen-
lijk laten zien waar de branche toe in staat is: bijvoorbeeld 
op het gebied van verduurzaming, circulair werken, multi-
functioneel dakgebruik, water berging, automatisering, 
productinnovatie of veiligheid.  
Uit de vele contacten die ik in de aanloop naar de beurs 
heb gehad, kan ik al beloven dat er veel te zien zal zijn. 
Die donkere wolk, de stijgende lasten, de groeiende 
staatsschuld, het zijn zorgen voor morgen, maar nu kijk ik 
uit nu naar 3 november. Ik hoop u daar te zien! 

Meld u nu aan voor een gratis bezoek aan DAKEN & ZAKEN 
via www.dakenenzaken.nl

Tjerk van Duinen

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

VIER SEIZOENEN, ÉÉN DAKBAAN
Ons grillige klimaat is voor de professionele dakdekker meer dan eens een oorzaak voor frustratie. 

Koude winters bemoeilijken detailafwerking en tijdens warme zomers moet hij extra opletten  

om de dakbanen niet te beschadigen. Toch wordt van de dakdekker verwacht dat hij in alle  

weersomstandigheden snel en efficiënt kan werken. Daarom ontwikkelde IKO de innovatieve  

dakbaan “IKO summa”. Een volledig nieuwe generatie bitumineuze waterdichting.  

De dakbaan is gemaakt van PolyOlefin Elastomeer. Hiermee kan de dakdekker het hele jaar  

door aan de slag; weer of geen weer. Meer weten? 

nl.iko.com/iko-summa

DAKBEDEKKING  I  VLOEIBARE WATERDICHTING  I  ISOLATIE

IKO SUMMA
DÉ DAKBAAN VOOR ELK SEIZOENNieuw!

Adv_IKOsumma_A4.indd   1Adv_IKOsumma_A4.indd   1 14/01/2022   15:5414/01/2022   15:54
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OP DE COVER
Campus Eemsdelta in Appingedam
Foto: CARLISLE® CM EUROPE
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Zes gebouwen rond een centraal gelegen plein vormen de  

Campus Eemsdelta in Appingedam. Dit schooljaar opende de  

nieuwbouw haar deuren voor leerlingen van vier scholen voor  

voortgezet onderwijs en het mbo. Het opnemen van dit dak  

in de rubriek Dak van het Jaar betekent in dit geval zeven verschi l-

lende dakconstructies omdat ook de omgang van het Centrale Hart 

van een dak is voorzien. Hoofduitvoerder Andries Miedema van  

BAM Bouw en Techniek - Integrale Projecten Noord en directeur  

Gerald Vos van dakdekkersbedrijf Jalving uit Emmen wijzen ons de 

weg naar de hoogtepunten van dit project. 

Onder dak in een  
educatief landschap

De lesgebouwen van Campus Eemsdelta in Appingedam 
zijn aan het begin van het schooljaar in gebruik genomen. 
BAM Bouw en Techniek verricht nog wat laatste werkzaam-
heden en na de herfst zal ook het sportcomplex in gebruik 
worden genomen, waarmee het werk in nauw overleg met 
de opdrachtgever op praktische wijze is afgerond aan de 
start van het nieuwe leerjaar. 

De onderwijscampus huisvest 1.700 leerlingen van  
vier scholen voor voortgezet onderwijs en het mbo: 
Rudolph Pabus Cleveringa (havo/vwo , George Martens 
(praktijkonderwijs), Theda Mansholt (vmbo) en Noorderpoort. 
De Campus is een gezamenlijk initiatief van de gemeente 
Eemsdelta, de Stichting Voortgezet Onderwijs Eemsdelta en 
het Noorderpoort. De Campus is ontworpen onder leiding 
van De Unie Architecten, Felixx Landscape Architects &  
Planners, Innax en Alferink van Schieveen. Het bouwbudget  
bedroeg € 35,5miljoen. Dakdekker Jalving uit Emmen 
detailleerde en realiseerde de daken in opdracht van de 
hoofdaannemer, Carlisle Construction Materials leverde  
de EPDM dakbedekking..

De campus bestaat uit zes gebouwen die als vleugels  
rond een centraal gelegen hart liggen. Elk schooltype, 
havo/vwo, (v)mbo en praktijkonderwijs heeft haar eigen 
gebouw met een eigen ingang. Naast deze drie gebouwen 
zijn er nog drie gemeenschappelijke gebouwen:  
Kunst en Science, de Werkplaats voor technische oplei-
dingen en het sportcomplex.

De architecten zorgden met een slimme bouwmethodiek 
voor een solide basis: een aardbevingsveilige constructie, 
een eenvoudig uitbreidbare gebouwopzet met vrije inde-
ling en een modulaire structuur met prefab elementen die 
in korte tijd te realiseren is. En ‘een goede exploitatie met 
lage onderhoudskosten’ zoals zij het ontwerp omschrijven. 
BAM realiseerde de bouw in anderhalf jaar tijd en zal de 
komende 15 jaar verantwoordelijk zijn voor het beheer en 
onderhoud. Jalving garandeert de kwaliteit van de daken 
door ze tien jaar in onderhoud op te nemen.

TECHNIEK
De zes gebouwen hebben elk een eigen functie en vorm. 
De daken zijn licht hellend maar gedetailleerd als een plat 
dak. Hoofduitvoerder Andries Miedema stuurde een vijftal 
uitvoerders aan en het omvangrijke complex werd in twee 
bouwstromen naast elkaar gerealiseerd. “Er werd zoveel mo-
gelijk aan twee gebouwen tegelijk gewerkt. Het project is  
gerealiseerd in een BIM-omgeving. “Voor de maakbaarheid  
helpt dat zeker, het helpt bij het visualiseren en in de com-
municatie, maar het is ook zo dat de timmerman niet met 
de ipad rondloopt. Opnames en oplevering zijn wel in de  
3D-omgeving vastgelegd. Vanuit ons oogpunt is het dak rond  
het centraal gelegen hart het meest bijzonder. Hier komt 
alles samen. Het dak onder afschot is opgebouwd uit in het 
werk gestorte betonsegmenten waarop afschotisolatie ligt. 
Een houten vlonder erboven maakt dat leerlingen ook over 
het dak naar de verschillende gebouwen kunnen lopen.”

“Voor ons was dit dak niet uitzonderlijk”, zegt directeur- 
eigenaar Gerald Vos van Jalving. “De daken van de  
zes gebouwen, en met name gebouw D met de sheddaken, 
waren voor ons het moeilijkst.” Jalving is vroeg in het traject 
betrokken bij de detaillering van de daken. “Want voor  
een goede, waterdichte oplossing is detaillering cruciaal.  
Op basis van onze 2D-schetsen hebben de tekenaars  
van BAM het 3D-BIM model nauwkeurig ingetekend.  
Zo’n 80 procent van de oplossingen vonden we in de  

voorbereiding, 20 procent is tijdens de uitvoering in de bouw  
bedacht. We hebben in overleg met de adviseurs van  
Carlisle Construction Materials, BAM en de architect prakti-
sche en kwalitatief uitstekende oplossingen gevonden waar- 
mee we de daken met tien jaar garantie konden opleveren.”
De daken zijn opgebouwd als platte daken. Een onderlaag 
van Alutrix aluminium dampremmer, PIR isolatie voor de 
Rc-waarde van 6 en een afsluitende Hertalan EPDM folie. 
De daken liggen in sommige gevallen onder een flinke 
hellingshoek. Vos: “Dat betekent dat we het materiaal  
mechanisch hebben bevestigd en gekozen hebben voor het 
EPDM inductiesysteem van Hertalan. Op de hellende delen 
hebben we de verbinding met de hand moeten maken.”

JHet Dak van het  aar 2022 CAMPUS EEMSDELTA GRONINGEN 

De campus bestaat uit zes gebouwen die als vleugels rond een 

centraal gelegen hart liggen. (Foto: CARLISLE® CM EUROPE)

Op het dak rond het centraal gelegen hart, de rondgang,  

komt alles samen. Leerlingen kunnen over het dak naar de  

verschillende gebouwen lopen. (Foto: Jalving)

Plantenbak op de rondgang. (Foto: Jalving)
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ESTHETIEK
Over de dakbedekking heen zijn op veel daken Kalzip 
felsplaten geplaatst waarmee de daken een strak uiterlijk 
krijgen. Vos: “Installaties en ombouwen op het dak konden 
in sommige gevallen niet worden uitgevoerd zoals de  
architect het had bedacht. In goed overleg hebben we 
daar oplossingen voor gevonden die geen afbreuk deden 
aan het oorspronkelijke ontwerp.” 

VEILIGHEID
Miedema: “Alle daken zijn uitgevoerd met eenzelfde dak-
beveiligingsyteem. De toegang tot de daken was moeilijk. 
Daarvoor plaatsten we een vaste steiger bij elk gebouw.”  
De vaste toegangssteigers naar de daken en hekken rond 
de daken, vulde dakdekker Jalving waar nodig aan met 

hun eigen veiligheidssystemen. Vanwege de harde wind  
in het gebied zorgden de dakdekkers er ook voor dat  
alles met netten werd vastgezet. Vos: “Extra aandacht 
hadden we hierdoor ook voor de ankers voor de zonnepa-
nelen. Alles in overleg met Carlisle Construction Materials 
om de garantie van tien jaar op ons dakwerk te kunnen 
garanderen.”

SAMENWERKING
Miedema: “Dit is absoluut een mooi project op het gebied 
van samenwerking. We hebben in de moeilijke corona tijd 
met tekorten aan personeel en materiaal, in goed overleg 
met de opdrachtgever, diverse onderaannemers en de  
leveranciers het project in anderhalf jaar kunnen realiseren.”  
Voor alles wat de daken betreft kon Jalving bouwen op 

haar eigen ervaring en die van Carlisle Construction 
Materials. Jalving kon zo zijn kennis goed overdragen aan 
de tekenaars van BAM die de oplossingsvoorstellen voor 
het waterdicht maken van de daken en de soms complexe 
hemelwater afvoer in het BIM model tekenden. Vos: “We 
hebben nu al enkele keren samengewerkt met BAM en 
eigenlijk zou het zo moeten zijn dat je altijd in bouwteam 
verband met elkaar werkt. Dan heb je aan een half woord 
genoeg en hoef je niet steeds weer die hele molen in van 
aanbesteden en prijsonderhandelingen.” 

DUURZAAMHEID
Het hele gebouw is met het oog op duurzaamheid ontwor-
pen. Twee warmtepompen en zonnepanelen zorgen voor 
de duurzame energieoplossingen. Daarbij is in het ontwerp 
van Felixx het hele gebied met tuinen en twee luifels met  
mossedum daken nauw verbonden met het landschap. 
Wat betreft het dak zijn door het toepassen van de inductie-
verbinding alle daklagen aan het eind van de levensduur 
weer gemakkelijk los te halen. ■

•  OPDRACHTGEVER:  
STICHTING VOORGEZET ONDERWIJS EEMSDELTA

•  ONTWERP: DE UNIE ARCHITECTEN EN  
FELIXX LANDSCAPE ARCHITECTS & PLANNERS 

•  UITVOERING: BAM BOUW EN TECHNIEK –  
INTEGRALE PROJECTEN NOORD 

•  DAKDEKKER: JALVING BV DAKDEKERSBEDRIJF
•  ADVIES EN DAKDEKKINGSPRODUCTEN:  

CARLISLE CONSTRUCTION MATERIALS BV

JHet Dak van het  aar 2022 CAMPUS EEMSDELTA GRONINGEN 

Impressie van een levendige patio. (Beeld: de Unie Architecten)

Op alle vleugels liggen zonnepanelen.  

(Foto: CARLISLE® CM EUROPE)
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VEILIG EN GEZOND WERKEN
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Het leven is onveilig en incidenten lopen gelukkig meestal 
goed af. Het bewijs ervaart bijna iedereen dagelijks.  
Als je om je heen kijkt zie je veel momenten waarbij het 
maar net goed gaat. Mislukte ongevallen kunnen we die 
noemen. Als er een ongeval plaatsvindt, is er gevaar en  
als er gevaar is dan is er onveiligheid. Hanteer je de slogan 
‘we werken veilig of we werken niet’ dan had er dus niet 
gewerkt mogen worden. 

De Arbeidsomstandighedenwet zegt in artikel 29 dat het 
werk mag worden onderbroken indien het werk naar  
het oordeel van de werknemer onaanvaardbaar gevaar  
oplevert voor personen. Een genuanceerde versie van onze  
slogan. De wet spreekt over ‘onaanvaardbaar gevaar’ en 
niet over ‘veilig’ in absolute zin. Maar wat noemt u onaan-
vaardbaar? Is uw ‘onaanvaardbaar’ hetzelfde als dat van  
de werknemer op het dak? Vermoedelijk niet. Voor de 
bouwplaats en voor het bedrijf is het van belang dat op  
het dak, binnen het bedrijf en binnen de bouw ‘onaan-
vaardbaar’ zo veel mogelijk op dezelfde wijze wordt opge- 
vat. Dat kan alleen door veel aandacht te geven aan  
veiligheid. Doet u dat? Vraagt u de mannen op de werk-
vloer of ze het werk veilig genoeg vinden? Vraagt u wel 
eens hoe het veiliger kan? Stimuleert u ze om met verbete-
ringen te komen? 

Naar mijn idee en volgens de wet is een onbeveiligd dak, 
zonder dakrandbeveiliging, niet veilig. Mogelijk bent u het 
daar niet mee eens en vindt u het veilig als er gewerkt 
wordt met een gordel om. Waarom vindt u werken aan  
een lijn aanvaardbaar? Heeft u een gordel om als u bij de 

mannen gaat kijken? Vindt u het acceptabel omdat de  
vertegenwoordiger van gordels en lijnsystemen dat zegt? 
Of is het acceptabel omdat de gebouweigenaar/opdracht-
gever het zegt? Als de vertegenwoordiger van lijnsystemen 
het veilig vindt, heeft hij gedemonstreerd dat je met een 
gordel zonder problemen van het dak af kan vallen?  
Ik durf te wedden dat hij u niet op die manier heeft overtuigd. 

Wat waren dan wel de overwegingen om de mannen het 
onbeveiligde dak op te laten gaan? De arbeidshygiënische 
strategie is onderdeel van de wet en schrijft voor dat er 
zo veilig mogelijk gewerkt moet worden. Dat betekent dat 
als er technisch mogelijkheden zijn om valbeveiliging te 
plaatsen dit moet worden gedaan. Het meegaan met de 
opdrachtgever die zich een lijnsysteem heeft laten aanpra-
ten en de mensen met een gordel het dak op sturen is een 
overtreding van de wet. Waarom zou je het doen? 

Er is op dit moment meer werk op daken dan er uitgevoerd 
kan worden. De huidige tijd maakt het mogelijk om op het 
terrein van veiligheid stappen te zetten. Plaats dakrand-
beveiliging als dat technisch kan en werk veilig of doe de 
klus niet. Misschien kun je die randbeveiliging wel verkopen 
aan de eigenaar van het pand, dan krijgt deze korting,  
omdat deze niet hoeft te worden gedemonteerd en afge-
voerd. En heeft de gebouweigenaar ook in de toekomst 
een veilig dak. Want we werken veilig of we werken niet. ■

Het is een veel gehoorde slogan: ‘we werken veilig  

of we werken niet’. Nu de vakanties echt voorbij  

zijn en we het werk weer hebben gestart, kan deze  

slogan je aardig voor de voeten lopen. Als iedereen zich  

letterlijk aan deze ‘opdracht’ zou houden wordt er niet veel meer  

gewerkt. Er zijn een aantal redenen waarom je mij deze slogan niet 

serieus zult horen gebruiken.

We werken veilig of  
we werken niet

Adri F
rijt

er
s

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.

Oktober

06.10 PV-installaties aansluiten op de meterkast 1 dag

06.10 Training Calculatie en werkvoorbereiding Daktuinen 1 dag

10.10 Eerste monteur zonnestroominstallaties OP het dak 2 dagen  

13.10 Zonne-energie op corporatiewoningen 1 dag

14.10 Dakcursus Platte Daken (EXTRA) 7 dagen

17.10 Monteur zonnestroominstallaties ONDER het dak 3 dagen

19.10 Cursus 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

November

01.11 Cursus Daktuin en Gevelgroen Aanleg 1 dag 

03.11 Eerste monteur zonnestroominstallaties OP het dak 2 dagen

07.11 Ontwerper en adviseur zonnestroominstallaties 3 dagen

08.11 Veilig werken op hoogte voor dakbegroeners 1 dag

08.11 Monteur zonnestroominstallaties ONDER het dak 3 dagen

09.11 Onderhoud en beheer van pannendaken 1 dag

10.11 Onderhoud en beheer van gevels 2 dagen

11.11 Scope-12 training 4 dagen

15.11 Cursus Daktuin en Gevelgroen Onderhoud 1 dag

15.11 Monteur zonnestroominstallaties ONDER het dak 3 dagen

21.11  PV-installaties aansluiten op de meterkast 1 dag

23.11 Onderhoudsinspecteur Platte daken 4 dagen

23.11 Eerste monteur zonnestroominstallaties OP het dak 2 dagen

28.11 Onderhoud en beheer platte daken 2 dagen

29.11 Cursus Daktuin en Gevelgroen Aanleg 1 dag 

2022
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BEDRIJFSNIEUWS

Op 18 november 2022 opent Brouwers Zink & Dak haar vierde filiaal  

in Nederland. Na Gouda, Maastricht en Eindhoven zullen de deuren 

ditmaal geopend worden in Nijmegen. Roofs sprak met directeuren 

John Brouwers en Maurice Kerkhofs.

Binnenkort ook vestiging in Nijmegen

Brouwers Zink & Dak groeit
Met de opening van Nijmegen wordt het vierde filiaal in 
vijf jaar tijd geopend en dat is, zeker gezien de turbulente 
corona-periode, een knappe prestatie voor dit charmante 
familiebedrijf uit Zuid-Limburg. Voor Brouwers Zink & Dak, 
met het Belgische Maasmechelen als hoofdlocatie, is het 
zaak om verder te werken aan de regionale verankering 
van Brouwers Zink & Dak in Nederland. “Dat het vierde filiaal 
daarom ook in de vierde provincie wordt geopend is  
geen toeval, mede doordat Brouwers Zink & Dak ook in  
Gelderland reeds een mooie bestaande klantengroep 
heeft”, aldus Brouwers. “En uit die klantengroep is regel-
matig de wens uitgesproken om ook in de omgeving van 
Nijmegen een locatie te openen. Dat gaat gebeuren aan 
de Kerkenbos 10119 in Nijmegen.”

“Toch is het niet onze bedoeling om overal vestigingen te 
openen”, aldus Kerkhofs. “De gedachte achter deze vesti-
ging is om onze klanten in de regio sneller van dienst te 
kunnen zijn en het persoonlijk contact met de klanten hier 
te versterken. Het is voor Brouwers Zink & Dak geen doel op 
zich om naar een landelijke dekking te werken.” 

TRANSITIE NAAR BROUWERS ZINK & DAK
Waar Brouwers Zink al sinds 1986 een gekende naam is in de  
Nederlandse markt, daar is de naam Brouwers Zink & Dak 
de laatste jaren steeds meer de naam geworden waarmee 

Brouwers zich in de dakenmarkt manifesteert. Vragend  
naar de reden hiervoor, volgt de volgende uitleg van  
John Brouwers. “De strategie van het openen van filialen  
in Nederland gaat hand in hand met de uitbreiding van 
het productassortiment, in eerste instantie vooral naar de 
platte daken markt. Om een winkelformule in een filiaal 
effectief mogelijk te maken, moet je een klant een mooi 
totaalconcept kunnen aanbieden. Dat concept groeit bij 
Brouwers Zink & Dak nog steeds en de wijze waarop dat 
groeit wordt met name bepaald door de vragen van onze 
klanten. Klanten denken op die wijze volop mee over de 
wijze waarop Brouwers Zink & Dak verder groeit. Niet alleen 
geografisch, maar ook in het productaanbod.”

“ Klanten denken volop  
mee over de wijze waarop  
Brouwers Zink & Dak  
verder groeit”

De strategie van het openen van 

filialen in Nederland gaat hand 

in hand met de uitbreiding van 

het productassortiment.

Brouwers Zink & Dak vestiging Gouda.
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FLINKE UITBREIDING MAASMECHELEN 
De groei in het platte daken assortiment heeft hierdoor 
de laatste twee jaren een enorme vlucht genomen bij 
Brouwers Zink & Dak. Brouwers: “Die groei gecombineerd 
met de schaarste van materialen, zoals bitumen en isolatie, 
hebben ertoe geleid dat we sneller dan voorzien moeten 
uitbreiden in onze hoofdlocatie in Maasmechelen. In het 
vierde kwartaal van 2022 zal daar gestart worden met een 
flinke uitbreiding die de opslagcapaciteit gaat verdubbe-
len. Die uitbreiding wordt hopelijk aan het einde van het 
eerste kwartaal in 2023 opgeleverd. Daarnaast worden de 
medewerkers opgeleid en getraind om hun kennisniveau 
verder te vergroten op platte daken gebied. Zo zullen eind 
2022 in een jaar tijd acht medewerkers hun BDA-diploma 
voor platte daken hebben gehaald. Met die kennis worden 
niet alleen klanten in filialen beter geadviseerd, maar 
kunnen ook de accountmanagers en de verkoop binnen-
dienst mooie projecten met platte daken begeleiden.”

Als voorbeeld noemt Kerkhofs de markt van de bitumen 
dakbedekking. “Brouwers Zink & Dak werkt nu enkele jaren 
samen met BMI Icopal. Inmiddels is Brouwers Zink & Dak 
een erkende Icopal-verdeler geworden, net als platte  
daken groothandels als CPE en Altena. Uiteraard doet  
Brouwers Zink & Dak nog niet dezelfde volumes, maar de 
groei gaat erg hard. Datzelfde geldt voor bijvoorbeeld  
isolatiematerialen, daktoebehoren en gereedschappen, 
terwijl ook EPDM en kunststof duidelijk in de lift zitten  

bij Brouwers Zink & Dak. En daarbij werkt  
Brouwers Zink & Dak uitsluitend met gerenom-
meerde partners op platte daken gebied.”

BEKRONING
John Brouwers ziet de opening van het filiaal 
in Nijmegen als een nieuwe bekroning van 
het harde werken van de afgelopen jaren. “In 
de loop der jaren hebben we goede relaties 
opgebouwd met onze klanten en bewezen dat 
we een kwalitatieve, betrouwbare partner zijn. 
We hebben in veel gevallen voor onze klanten 
ook een adviserende rol. Het is goed te merken 
dat we zo goed in de regio Nijmegen zijn 
ingeburgerd, dat deze vestiging een logische 
vervolgstap is. Het is echt een hele mooie stap.”

Op 18 november zal de nieuwe vestiging van 
Brouwers Zink feestelijk geopend tijdens een 
borrel voor klanten en relaties. Blijf ons volgen 
via de website of social media en hopelijk zien 
wij u in Nijmegen om samen met ons het glas 
te heffen! ■

BEDRIJFSNIEUWS

Om een winkelformule in een filiaal zo effectief mogelijk te maken, moet je een 

klant een mooi totaalconcept kunnen aanbieden.

Eind 2022 zullen in een jaar tijd acht medewerkers hun BDA-diploma voor platte daken hebben gehaald. 

“ Het is niet onze  
bedoeling om overal  
vestigingen te openen”
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VEILIG & GEZOND WERKEN

De veilige werkplek is van te voren goed voor te bereiden. Nu kunt u in  

een BIM model al in een vroeg stadium in overleg met opdrachtgevers  

en steigerbouwers de hele bouwplaats overzien. Maar natuurlijk is het 

inzicht van de werknemers op de werkplek net zo belangrijk.

Veiligheid met de hulp 
van de computer en  
het gezonde verstand

Om de vakbekwaamheid voor het monteren en demon-
teren alsook het inspecteren aantoonbaar te maken,  
is in de Richtlijn Steigers een scholingsstructuur vastgelegd. 
Met de vakbekwaamheid die hiermee wordt verworven, 
wordt bijgedragen aan veiligheid, veilig werken en veilig-
heidsperceptie op elk niveau.

Tijdens de cursus Monteur Steigerbouw leren de cursisten 
eenvoudige steigerconstructies te monteren en demonteren 
met behulp van tekeningen en de risico’s bij het monteren 
en/of demonteren van steigers te herkennen en te beoor-
delen. De opleiding steigerbouwmonteur is bestemd  
voor iedereen die steigers monteert en demonteert.  
De cursus wordt in diverse talen aangeboden.  
De cursus Monteur Steigerbouw bestaat uit vier lesdagen 
van 9:00 tot 15.00 uur bestaande uit 2 theorie- en 2 praktijk-
dagen. Op de 5de lesdag wordt het theorie- en praktijk-

VSB-ERKENDE OPLEIDER STEIGERBOUW
Megasafe uit Ridderkerk is gespecialiseerd in het verzorgen 
van veiligheidsopleidingen en certificeringen van bedrijven. 
Het opleidingsbedrijf zorgt ervoor dat bedrijven nationaal 
en internationaal voldoen aan alle (wettelijke) eisen en 
regelgeving op het gebied van veiligheid en certificering. 
Onlangs is het bedrijf door de VSB erkend als opleider voor 
de functies Monteur, 1e Monteur, Voorman en Inspecteur 
Steigerbouw. De erkenning vond plaats na toetsing door 
een onafhankelijke auditor en voordracht door het bestuur.

Het (de)monteren van steigers is een specialisme, dat  
alleen door goed geschoolde en ervaren medewerkers 
wordt beheerst. Het is immers de verantwoordelijkheid  
van de monteur en het montagebedrijf, dat in de latere 
gebruiksfase tientallen beroepsgroepen dagelijks veilig  
op steigers kunnen werken. Daarmee is de monteur niet 
alleen verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid, maar juist 
ook voor die van anderen. 

examen afgenomen. De cursisten ontvangen bij goed 
resultaat een DNV-GL, Certificaat Vakbekwaamheid.

TRANSPARANTIE EN KOSTENBESPARING
Steigerbouwproducten specialist Layher ontwikkelde het 
Scaffolding Information Modeling (SIM) om mee te gaan 
in de toenemende digitalisering van de bouw. Met het 
effectief inzetten van steigers tijdens de bouw optimaliseer 
je de projectplanning en zorgt het voor transparantie en 
kosten besparing als van te voren nauwkeurig het steiger-
werk ingetekend kan worden in het computermodel.  
‘Met SIM kunt u niet alleen tijdelijke steigerconstructies  
efficiënter plannen, monteren en beheren, het biedt  
tegelijkertijd ook toegang tot BIM,’ belooft de fabrikant. 

Het programma werkt met het Allround en Blitz systeem van 
Layher. SIM communiceert met de LayPLAN CAD program-
ma’s dat de getekende objecten snel naar hoeveelheden 
en elementen vertaalt. Zo creëert LayPLAN CLASSIC op 
basis van in te geven afmetingen een Blitz- of Allroundsteiger. 
Deze steiger kan met enkele eenvoudige tools worden  
aangepast (veranderen van slaghoogtes, vakmaten,  
het (ver)plaatsen van ladders, trappen, vloeren, leuningen,  
diagonalen, ankers, consoles en dakranden).  
Steigers worden in een eenvoudige 2D-presentatie weer-
gegeven en kunnen samen met projectinformatie worden 
opgeslagen en geprint.

De materiaalbehoefte en gewichten van de steiger worden 
getoond. De software is ingericht voor het creëren van 
gevelsteigers, ronde steigers en daksystemen. Het is zelfs 
mogelijk de 3D ontwerpen om te zetten naar VR (virtual  
reality). Hiermee kan met een 3D bril of computer volledig 
door het model worden gelopen om het toekomstige resul-
taat te bekijken, beoordelen of bespreken. Met externe  
softwarepakketten kunnen steigerontwerpen worden  
getoond en doorlopen door verschillende gebruikers en 
met gelijktijdige presentatie.

VALBEVEILIGING IN DE HELE LEVENSCYCLUS
Eurosafe Solutions, specialist in veilig werken op hoogte  
en in besloten ruimten, omarmt het werken met het  
Bouw Informatie Model. Zo stelt het bedrijf dat het 3D BIM 
model fouten voorkomt in het gehele bouwproces.  

Het bedrijf biedt daarom valbeveiliging aan in 3D.  
Al vanaf de ontwerp tekening kan een betrokken partij  
rekening houden met veilig werken.

Op de website is een BIM bibliotheek beschikbaar waar 
valbeveiligingsproducten te vinden zijn voor veilig werken  
op hoogte én in besloten ruimten. Dit is handig voor ont- 
werpers, tekenaars en iedereen die bij een ontwerpfase van 
een object betrokken is. Zij kunnen de objecten uit de bi-
bliotheek importeren in hun tekening en hebben daarmee 
ook alle technische specificaties tot hun beschikking.

De experts van Eurosafe Solutions werken samen met de 
projectontwikkelaar en architect om veiligheid in en om 
het gebouw of object gedurende de hele levenscyclus te 
garanderen. De productenbibliotheek is software onaf-
hankelijk. Verschillende partijen kunnen de beschikbare 
bestanden van de valbeveiligingsproducten uitwisselen en 
communiceren in dezelfde taal van de deelnemers in het 
project. Valbeveiliging kan hiermee al in de ontwerp fase 
van een project worden meegenomen. Dat scheelt in de 
kosten en tijd.■

“ Met het effectief inzetten  
van steigers tijdens de bouw  
optimaliseer je de projectplan-
ning en zorgt het voor transpa-
rantie en kostenbesparing”

“ Iedereen die bij een ontwerp- 
fase van een object betrokken  
is,kan de objecten uit de 
 bibliotheek importeren in hun  
tekening en heeft daarmee ook 
alle technische specifi caties tot 
zijn beschikking”
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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!

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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EEN GEBOUW IN EEN GEBOUW

Afgelopen augustus is zes kilometer archief van het Historisch Centrum 

Limburg (HCL) verhuisd van het Thermenmuseum naar een nieuw  

onderkomen in de geheel verbouwde Christus Koningkerk in Heerlen. 

De schil van het rijksmonumentale gebouw bleef behouden, voor de 

binnenzijde ontwierp Architecten bureau Happel Cornelisse Verhoeven 

een nieuw pand dat dienst gaat doen als archief. Achter de twee meter 

hoge dakopstand gaan ventilatie-uitgangen en pv-panelen schuil.  

Het project is uitgevoerd door Laudy Bouw & Ontwikkeling.

Monumentaal kerkgebouw  
wordt regionaal archief

Het ontwerp van de Christus Koningkerk (1965) was een 
symbool van de wederopbouwperiode en van de econo-
mische bloei van de mijnindustrie in Limburg. De gevel van 
het kubusvormige gebouw bestaat uit een betonskelet met 
rondom glasbouwstenen in een betonnen raamwerk. Na-
dat in 2004 de kerk aan de eredienst werd onttrokken stond 
het gebouw ruim achttien jaar leeg. Na aankoop door de 
gemeente Heerlen werd het gebouw op de rijksmonumen-
tenlijst geplaatst en kreeg het een nieuwe bestemming als 
regionaal archief. 
 
VERBINDEND DAK
Hiervoor is in feite een geheel nieuw gebouw binnen de 
bestaande monumentale schil geplaatst. Hierdoor kon het 
aangepast worden op de nieuwe functie waarbij grote 
hoeveelheden papieren documenten veilig kunnen wor-
den opgeslagen. Het nieuwe archief is duurzaam gebouwd 
en uitgerust met een ultramodern klimaatbeheerssysteem. 
Het dak vervult niet alleen een belangrijke rol in de klimaat-
beheersing, maar verbindt tevens de gerestaureerde 
buitengevel en nieuwe binnengevel met elkaar. Pv-panelen 
zorgen dat het gebouw en de apparatuur voldoende 
stroom krijgen zonder het elektriciteitsnet teveel te belasten.

UITDAGEND EN LEUK
Lex Gulikers, projectleider bij Laudy Bouw & Ontwikkeling: “Dat 
het een uitdagend project was wisten we al aan de hand 
van het ontwerp. Maar dat het ook zo’n leuk project was had-
den we van tevoren niet kunnen bedenken. De doos-in-doos-
constructie had als belangrijkste uitdagingen de fundering, 
de gevelrestauratie, het nieuwe dak en het klimaatsysteem.” 

Het voormalige kerkgebouw bestond uit een grote kerkzaal 
op de eerste verdieping direct onder het hoge dak. Op 
een betonnen plateau bevond zich het orgel. Verder was 
de ruimte, op stoelen en het altaar na, vrijwel leeg. Om 
het nieuwe gebouw binnen de bestaande buitenschil te 
kunnen bouwen werd eerst de vloer geheel verwijderd en 
vervolgens het dak. “Daarmee haalden we de stabiliteit uit 
de gevels en moesten we het gebouw rondom met stalen 
balken schoren”, legt Gulikers uit. Vervolgens hebben we 
met betonpalen een nieuwe fundering gemaakt voor het 
nieuwe, vijf verdiepingen hoge gebouw. Dat geeft meteen 
aan hoe hoog de binnenruimte was. Aan de bovenzijde is 
het gebouw voorzien van een betonnen dak van kanaal-
platen. De ruimte tussen het nieuwe betonnen dak en de 
bestaande buitengevel is vervolgens overspannen met een 
stalen dakconstructie waardoor het gebouw één geheel 
werd.”

RESTAURATIE
De in een betonnen omlijsting gevatte glasbouwstenen wa-
ren voor een groot deel beschadigd. Gulikers: “We hebben 
ruim 600 stuks vervangen voor nieuwe en de hele buiten-
zijde opnieuw wit gemaakt. Tevens hebben we de mozaïek 
op de ronde buitengevel van de kapel bij de oude hoofdin-
gang gerestaureerd evenals de vrijstaande klokkentoren. 
Ook de oude toegangsdeuren hebben we gerestaureerd 
en weer teruggeplaatst. Daardoor ziet het gebouw er aan 
de buitenzijde vrijwel geheel zo uit als bij de oplevering in 
1963, en zo hoort dat ook bij een Rijksmonument. 

AKOESTISCHE PETFLES-PANELEN 
De binnenzijde is een heel ander verhaal. Om het gebouw 
veilig, energiezuinig en duurzaam te krijgen is gebruik 
gemaakt van staal en gasbeton voor isolatie en brand-
werendheid, is een binnengevel opgetrokken van akoes-
tische panelen van gerecyclede petflessen en kwam er 
een geavanceerd klimaatbeheerssysteem in. De nieuwe 
hoofdingang is aan een van de zijkanten gesitueerd. Bij 
deze ingang is de afstand tussen de oude en de nieuwe 
gevel enkele meters breder dan bij de andere zijden van 
het pand. De daardoor ontstane ruimte doet dienst als 
ontvangstruimte waar je vijf verdiepingen hoog tegen 
het nieuwe dak aankijkt. Hierdoor ervaart de bezoeker de 
enorme binnenruimte met de mooie lichtwerking van het 
voormalige kerkgebouw.

DAK MET VELE FUNCTIES
Ron Klander van Klander Dakbedekkingen Limburg heeft 
met zijn team een bijzonder dak op het gebouw aange-
bracht. “Nadat het betondek en het overbruggende stalen 
dakdeel tussen de oude en de nieuwe gevel klaar waren, 
zijn deze direct voorzien van een bitumineuze nooddakbe-
dekking EshaBase 460 z/f van BMI Icopal. Deze onderlaag 
is 3 mm dik en dus zeer goed als noodafdichting te gebrui-
ken. Hiermee was het dak direct waterdicht, zodat de bouw 
van de onderliggende verdiepingen ongehinderd verder 
kon gaan. Deze nooddakbedekking is blijven liggen en 
fungeert nu als dampremmende onderlaag. Twee vliegen 
in één klap dus.” 

VOLLEDIG RECYCLEBAAR
Na het aanbrengen van EPS afschotisolatie op deze 
onderlaag is het dakbedekkingspakket in totaal 45 cm dik. 
De opstand rondom het dak waarop de PV-panelen zijn 
bevestigd is twee meter hoog. Hierin bevinden zich onder 
andere de ventilatieopeningen die mede voor en optima-
le klimaatstroom binnen het pand zorgen. De zijwanden 
van de opstand zijn geïsoleerd met PIR-panelen. De brede 
rand loopt schuin af naar de goot die rondom het pand is 
aangebracht. Ook deze goot is voorzien van PIR-isolatie. Als 
toplaag is over het totale dak van 900m2 Icopal Universal 
aangebracht. Klander: “Icopal Universal is een product 
waar we graag mee werken. Het is een éénlaags dakbe-
dekkingssysteem dat sterk, flexibel en extreem weerbesten-
dig is. Het heeft een lange levensduur en is een duurzaam 
product dat aan het einde van de levenscyclus volledig 
recyclebaar is.  Bovendien kan Icopal Universal mecha-
nisch worden bevestigd terwijl de overlappen met hete 
lucht worden gelast. Op dit dak met de vele detailleringen 
wilden we namelijk niet met open vuur werken.” Bijkomend 
voordeel van de aflopende rand op het dak is dat de 
pv-panelen tegen de wind beschermd zijn en dat de pane-
len niet zichtbaar zijn vanaf de grond. Een rijksmonument 
met zichtbare pv-panelen op het dak is geen gezicht. ■

Rijksmonument sinds 2004.

Dak: plaats voor zonnepanelen en ventilatieroosters en verbinden 

element tussen oud en nieuw.

Dakopstand met ventilatieuitgangen.



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!

Duurzaam 
verwarmen 
zonder gas...

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

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

Vermont Slate
Hoogwaardige rubber dakleien

Vermont Slate is verkrijgbaar in de zeer 
natuurgetrouwe kleur Leigrijs.

Het vernieuwde 
klassiek.

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

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

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

eyecatcherA4RoofsAug2022.indd   1eyecatcherA4RoofsAug2022.indd   1 18-07-2022   14:4818-07-2022   14:48
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In deze rubriek geeft Theo Wiekeraad zijn mening over  

de dakenbranche en aanverwante onderwerpen.

Ik weet niet of de Roofs de juiste plek is om dit te plaat-
sen, maar ik kan het toch niet laten. Het zit zo. Terwijl ik 
achter mijn pc mijn gedachten noteer, hangen ook 
hier, in het toch niet echt agrarische dorp Poortugaal, 
op diverse plaatsen de vlaggen op zijn kop en de rode 
snotlappen aan deuren en auto-antennes. Wat mij 
betreft niks mis mee als mensen solidariteit tonen met 
anderen. Sterker nog: dat zouden we meer moeten 
doen. Voor elkaar op komen. Maar dat terzijde.

Net als de meesten van ons, inclusief veel van de  
protesterende boeren, heb ik te weinig kennis van  
zaken om een gefundeerde mening te geven over het 
stikstof- en fijnstofbeleid van onze regering en de EU. 
Ook van Natura 2000 kan ik geen chocola maken.  
Mij is altijd geleerd dat de meeste natuur in Nederland 
is aangeplant of door menselijk ingrijpen is ontstaan. 
Dat is op zich al weinig natuurlijk. Wat ik wel weet en 
begrijp is dat de voorgenomen maatregelen een onge-
kende impact hebben op de boerenstand en het leven 
van de betreffende families. 

Aan de andere kant, als we niets doen aan de inten-
sieve veeteelt komt het waarschijnlijk ook niet goed. 
Want bij een status quo kunnen we in de toekomst nog 
maar mondjesmaat woningen bouwen. Met de huidige 
toestand van de woningmarkt zullen hier de problemen 
mogelijk ongekende vormen aannemen. Dan kan er 
nog veel meer maatschappelijke onvrede ontstaan  
bij woningzoekenden en bij de mensen die afhankelijk 
zijn van de bouwnijverheid. Faillissementen en massa-
ontslagen in de bouw kunnen dan zomaar het gevolg 
zijn van falend beleid.

De gevolgen zijn niet te overzien. Op dit moment hebben 
jongeren al nauwelijks kans hebben op fatsoenlijke 
woonruimte, dat wordt alleen maar erger. Voor de 
ex-werknemers uit de bouwsector is voor een beperkt 
aantal plek bij de boeren die door kunnen boeren.  
De rest zal hun geluk elders moeten zoeken of zelfs het 
land ontvluchten. Geen werk, geen huis en geen toe-
komst waren vlak na de Tweede Wereldoorlog  

de redenen dat honderd-
duizenden hun heil 
zochten in bijvoorbeeld 
Canada, Australië en de 
Verenigde Staten.

Wat we ook kunnen doen 
is polderen, zoeken naar een 
gulden middenweg. Ouderwets 
polderen en voor ons land een Nederlandse oplossing  
zoeken. Praten en vooral luisteren naar elkaar.  
Discussiëren en openstaan voor elkaars argumenten. 
Misschien is de Nederlandse natuur niet zo natuurlijk of 
is die agrarische bijdrage aan milieubeheer wel groter 
dan we denken. Maar laten we vooral openstaan voor 
elkaar en luisteren! Waar twee vechten, hebben twee 
schuld, is een oude uitdrukking met vaak een grote 
kern van waarheid. Het zou mooi zijn als we een tijdpad 
konden afspreken om een consensus te bereiken,  
met harde afspraken en dan niet alles tot vier cijfers 
achter de komma uitonderhandelen. En vooral die 
 afspraken accepteren en nakomen als teken van 
kracht. Het zou weleens de grootse overwinning voor 
alle partijen kunnen te zijn. Want wees eerlijk: we willen 
toch allemaal dat we kunnen boeren, bouwen, wonen 
en genieten van onze gecultiveerde natuur?  
Megastallen voor de veehouderij of woningen voor  
jou en mij mag nooit de discussie worden waarin  
we verzanden. ■

Theo Wiekenraad

Megastallen  
of woningen?

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

THEO TALKS
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KIWA
Kiwa BDA Advies, Kiwa BDA Testing en BDA Opleidingen: 
alweer minstens 40 jaar is deze drie-eenheid een begrip 
binnen de dak- en gevelbranche. De afgelopen jaren is 
sterk geïnvesteerd binnen Kiwa en Kiwa BDA in het ontwik-
kelen van nieuwe producten met het thema energietran-
sitie. Van BDA duurzaamheidsrapportage, investeringen in 
de wet kwaliteitsborging en de vakrichtlijn en ook op het 
gebied van nieuwe testopstellingen en nieuwe opleidingen 
voor de PV Solar markt. Dat laten wij op 3 november graag 
aan onze relaties zien. Opdrachtgevers met specifieke pro-
jectgerichte vragen, producenten die hun product willen 
testen of de dakdekker of andere partij uit de bouwketen 
die te maken heeft met het onderhoud van dak en gevel 
is welkom op onze stand. Een breed kennisteam van Kiwa 
BDA Advies staat klaar om u te woord te staan en u gericht 
te bedienen van een juiste advies. Kiwa BDA advies en Kiwa 
BDA Testing met BDA Opleidingen staan voor u klaar! 

STAND 170 

DAKEN&ZAKEN DAKEN&ZAKEN

VALBEVEILIGING VAN ABS VEILIGHEID 
Op de stand van het familiebedrijf uit Kevelaer presenteert 
ABS Safety haar assortiment valbeveiligingen. De producten, 
die bijna volledig in Duitsland worden gemaakt, beveiligen 
mensen bij het werken op hoogte. Dakdekkers & Co zijn zo 
beschermd tegen een levensbedreigende val. Bevestigings-
punten, kabelsystemen en railsystemen, klimtechniek en 
PBM’s maken uiteraard deel uit van het assortiment, evenals 
het digitale hulpmiddel ‘Lock Book’. Met de Draw-applicatie 
kunt u bijvoorbeeld verankeringsvoorzieningen of reddings-
lijnsystemen als een professional intuïtief en zonder ingewik-
kelde technologie plannen en automatisch gevarengebie-
den weergeven. Het is zo makkelijk. 
Jan-Willem Larmit van ABS Safety buitendienst Nederland 
& België is aanwezig als contactpersoon voor beursbe-
zoekers. Hij concentreert zich op de producten ABS-Lock 
X-T-One en ABS-Lock 
III-BE Pro. Beide beves-
tigingspunten vallen 
op omdat er maar één 
gat nodig is voor de 
montage. Dit bespaart 
tijd en dus geld.

STAND 110

BAUDER, ZEKER VOOR DAKEN 
De markt is volop in beweging. Door de economische 
ontwikkelingen in combinatie met de klimaatverandering 
wordt het duidelijk dat we ons gebouwenbestand versneld 
moeten gaan verduurzamen. Samen met onze klanten  
uit de dakenmarkt zien we kansen voor een snelle en 
gezonde groei.
De individuele behoeften van de markten in een vroeg 
stadium herkennen en op maat gemaakte innovatieve 
oplossingen ontwikkelen - dat is de kracht van Bauder.  
De Bauder daksystemen voor het waterdicht maken en 
houden van gebouwen met onze hoogwaardige thermi-
sche isolatiesystemen (BauderECO) leveren een belang-
rijke bijdrage aan het oplossen van het klimaatprobleem. 
De Bauder groendaken zijn milieuvriendelijk en dragen  
bij aan een gezonde woonomgeving. De fotovoltaïsche 
systemen kunnen worden gebruikt om extra duurzame 
energie op daken te genereren.
Door middel van een duurzame ondernemingscultuur 
brengt Bauder de economische, ecologische en sociale  
belangen in harmonie waar- 
door een succesvolle en  
duurzame toekomst voor  
ons ligt. www.bauder.nl.

STAND 156

SLIMME BEDRIJFSSOFTWARE VOOR HET MKB
Gilde Software is uw betrokken en betrouwbare partner in bedrijfsautomatisering. Wat kan onze slimme bedrijfssoftware  
voor uw mkb-organisatie betekenen? Wat dacht u van: meer grip op uw bedrijfsprocessen; een hoger rendement;  
meer inzicht en overzicht; meer werkgemak; een kleinere foutkans… met onze ERP-oplossingen kan het allemaal.
Wij helpen vaklieden, bouwvakkers en buitendienstmedewerkers het beste te zijn in hun vakgebied. Dit doen we met software 
die speciaal ontwikkeld is voor hun branche. We bundelen de meest beproefde softwareoplossingen uit een breed scala 
aan industrieën om zo een krachtig kennisplatform te creëren. En iedereen kan profiteren van deze kennisoverdracht:  
Onze ontwikkelaars en daarmee dus ook de kwaliteit van ons product, én onze klanten; bouwbedrijven, trade-professionals 

en dienstverlenende bedrijven, van één á twee gebruikers tot en met alle denkbare 
teamgroottes. Wij helpen u uw werk makkelijker te maken, zodat u zicht kunt richten op 
kwaliteit en rendement. Samen willen we grenzen verleggen en blijven groeien.  
www.gildesoftware.nl

STAND 121

COMPACT ROOF SYSTEMS VAN KINGSPAN INSULATION
Daken waar hoge eisen aan gesteld worden, vragen om betrouwbare en hoog isolerende systemen.  
Systemen die langdurig en probleemloos meegaan, zolang het gebouw bestaat. Daarom introduceren  
wij onze nieuwste Compact Roof Systems: de TR29 en de TT49. Deze compacte daksystemen 
zijn uitermate geschikt voor platte daken met veeleisende en bijzondere toepassingen, zoals 
extensieve én intensieve groene daken, retentiedaken, daken met hoge drukbelastingen of 
platte daken die gevoelig zijn voor wind- en waterschade. 
Bouwt u met een toekomstbestendige visie en wilt u het beste halen uit uw platdak-
constructie? Ontdek dan onze ThermaTM TR29 Platdak Plaat op DAKEN & ZAKEN. 

STAND 124

DÉ DAGLICHTPROFESSIONAL
Heeft u vragen over daglicht in de breedste zin van het woord? Dan bent u bij daglicht-
professional Techcomlight aan het juiste adres! Of het nu gaat over het vervangen van 
een oud daglichtproduct, het plaatsen van een nieuw daglichtsysteem of het berekenen 
van de daglichtopbrengst via een lichtplan: Techcomlight heeft alle kennis in huis en 
is hét aanspreekpunt voor particulieren, commerciële opdrachtgevers, aannemers en 
voorschrijvers. We geven daglichtadvies op afstand én op locatie en maken daglicht-
plannen. Daarnaast richten wij ons op het importeren, fabriceren, assembleren, ontwik-
kelen, distribueren en installeren van daglichtproducten in de Benelux en het Verenigd 

Koninkrijk. Het installeren van deze daglichtproducten behoort ook tot onze diensten. Indien 
gewenst verzorgen wij het complete plaatje, van advies tot de uiteindelijke installatie. Onze 
merken: Deplosun, Lucernario, Solatube, Hypedome, Solar Star, Daylight Reflexbox.

STAND 149

FIRESTONE
Enkele uitdagingen waarmee de bouwsector vandaag 
wordt geconfronteerd, zijn het tekort aan geschoolde  
arbeidskrachten, de toegenomen vraag naar productivi- 
teit, duurzame oplossingen en flexibiliteit in toepassingen.  
Hetzelfde geldt ook voor de waterdichtingsindustrie.  
Om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden,  
ontwikkelde Firestone RubberGard™ EPDM SA. 
Firestone RubberGard™ EPDM SA is de volgende generatie 
zelfklevende EPDM met in de fabriek aangebrachte Secure 
Bond-lijm over het hele membraan, van rand tot rand. 
Gezien u niet meer hoeft te lijmen en te wachten, installeert 
het veel sneller dan een standaard EPDM-membraan.  
Dit resulteert in meer afgedicht dakoppervlak per dag en 
dus ook meer daken per seizoen.
RubberGard™ EPDM SA bestaat uit hetzelfde membraan 
waarvan is bewezen dat het al meer dan 40 jaar meegaat, 
en dit gecombineerd met de unieke Secure Bond-technolo-
gie die zorgt voor een uni-
forme en sterke hechting. 
Dit maakt RubberGardTM 
EPDM SA nog eenvoudiger 
te installeren, nog betrouw-
baarder en nog prettiger 
om mee te werken.

STAND 151

WEROVA: EEN BETROUWBARE PARTNER 
Werova is gespecialiseerd in onder meer doorvoeren, afvoeren, noodoverlopen op voor platte daken, zowel voor nieuwbouw 
als renovatie en onderhoud. Kwaliteit, het nakomen van afspraken, een snelle service en dat alles tegen marktconforme prijzen:  
dat kenmerkt Werova. Een betrouwbare partner waarop u als vakman kunt bouwen! Iedere dakspecialist weet dat een vak- 
kundig dak pas echt af is als ook de afvoeren, overlopen en ontluchters goed zijn aangebracht. Werova levert deze materialen  
in allerlei uitvoeringen en maten, in hoogwaardig PVC, PP en PE. Om te zorgen voor maximale kwaliteit bieden wij onze dakdoor- 
voeren standaard aan met folie. Maatwerk is ook mogelijk. Werova ontwikkelt en produceert niet alleen voor eigen gebruik, ook  
voor groothandels in zowel binnen- als buitenland worden kunststof dakdoorvoeren gemaakt. Samen met hen zoeken we ge-
richt naar de juiste oplossing voor hun specifieke wens. Op die manier stellen wij fabrikanten en leveranciers in staat totaalleve-
rancier te worden en zo hun dienstverlening verder te verbeteren. Zij stellen dakspecialisten vervolgens in staat hun werk nog 

beter te doen. Bent u op zoek naar maatwerk, dan maken wij graag een offerte voor u; op basis van uw 
schets/tekening, maten en gewenste materialen maken wij vervolgens een gericht voorstel.

STAND 116



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

0343 - 59 50 10

WECAL: Compleet en objectief in isolatie- & dakbedekkingsmaterialen

TOTAALPAKKET VOOR DE DAKDEKKER

UITGEBREID IN ONS ASSORTIMENT EN
TE ZIEN OP DE BEURS DAKEN & ZAKEN
✓   ADESO® zelfklevende SPIDER APP / ELASTOFLEX SBS toplagen, zonder open vuur
✓   ADESO® zelfklevende SPIDER APP / ELASTOFLEX SBS onderlagen, zonder open vuur
✓   1- of 2 zijdig ADESO® zelfklevende POLYVAP dampremmende lagen
✓   Mapeplan® Plus universele PVC dakbanen met BRoof T1 en FLL wortelwerend
✓   Mapeplan® TI universele TPO dakbanen met BRoof T1 en FLL wortelwerend

nu ook met FM Approval in standaard kleur Smart White met SRI 102

Dakbedekkingssystemen brandveilig toe te passen volgens NEN 6050 in combinatie 
met FM Approved isolatieplaten (Eurothane® S PIR / FESCO C perliet) en/of isolatie 
met brandklasse A (Smartroof C steenwol / Batiboard 200) voor beloopbare daken, 
ook onder PV-systemen.

WECALPolyglassAdesoDakbanenBEURS22.indd   1WECALPolyglassAdesoDakbanenBEURS22.indd   1 16-09-2022   14:2216-09-2022   14:22

       

      

WIJ ZIJN SOLARSPOT
                        Terug van weggeweest!

wwww.techcomlight.nl

Dé  daglichtbuis  
voor de toekomst

Wilt u meer informatie?  
Mail naar: info@techcomlight.nl  
of bel: +31 (0) 318 693 820
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DAKEN&ZAKEN DAKEN&ZAKEN

INTURA, VOOR ELKE DAGLICHTOPLOSSING
Op zoek naar stijlvolle en kwalitatieve daglichtoplossingen voor het platte en hellende dak? 
Daglichtspecialist Intura verwelkomt u tijdens DAKEN & ZAKEN graag op stand 137. Hier pre- 
senteren wij onze brede range met geïsoleerde daglichtproducten voor het platte dak, 
zoals vaste platdakramen, elektrische ventilerende platdakramen en daktoetredingen met 
HR++-glas. Bent u op onze stand? Maak dan direct kennis met onze dakraam innovaties 
voor het hellende dak, zoals onze nieuwe lijn zeer isolerende 4-pans en 6-pans dakramen 
en ons vaste dakraam Intura IGX F1. Ideaal voor zowel renovatie als nieuwbouw.  
Wij vertellen u er graag meer over. Alvast een voorproefje? Kijk op www.intura.nl  

STAND 137

ISOBOUW FOCUST OP ISOLATIESYSTEMEN  
VOOR PV-DAKEN 
Om invulling te geven aan de  
groeiende toepassing van pv- 
systemen toont IsoBouw tijdens  
DAKEN & ZAKEN isolatiesystemen  
voor het platte en hellend dak die  
voorzien worden van PV-systemen.  
Aan bod komen o.a. platdakisolatie en solar renovatie-
panelen. Een prominente plek op de stand is bestemd voor 
PowerTop Protect. Met een toplaag van EPS 150 en een 
brandwerende beschermlaag is deze milieuvriendelijke 
‘dual density’ isolatieplaat intensief beloopbaar en bij uit-
stek geschikt voor PV-daken. Ter ondersteuning introduceert 
IsoBouw IsoGarant, een nieuwe servicedienst waarmee  
IsoBouw marktpartijen ondersteunt bij het nemen van de  
juiste maatregelen wanneer een met EPS geïsoleerd plat dak 
wordt voorzien van een PV-systeem. Dit geeft de zekerheid 
dat een gebouw met PV-installatie normaal verzeker baar 
is. Voor het na-isoleren van hellende daken levert IsoBouw 
isolerende dakpanelen voor 
de toepassing van PV. Getoond 
worden de SlimFix RenoTwin 
Solar elementen voor een 
waterdicht en hoog renderend 
PV-dak bij renovatieprojecten. 

STAND 126

FAKRO
FAKRO lichtkoepels en platdakramen laten natuurlijk licht 
binnen via platte daken in de woonruimte door toepassing 
van innovatieve materialen en technologieën. Ze bieden 
de mogelijkheid om een ruimte te ventileren en dat in com-
binatie met hoge functionaliteit en uitstekende isolerende 
eigenschappen. Zo ontstaat er in elke ruimte een aange-
naam binnenklimaat. Het toepassen van een raam in het 
platte dak is dé ideale oplossing om comfortabel te wonen. 
Naast de platdakramen biedt FAKRO ook een breed en 
compleet assortiment daglichtoplossingen voor hellende  
daken. Het FAKRO dakraam kenmerkt zich door hoog be-
dieningsgemak, natuurlijke ventilatie, grote hoeveelheid na-
tuurlijke lichtinval en hoge veiligheid. Voor elke (woon)wens 
is er een geschikt dakraam. FAKRO is een toonaangevende 
fabrikant en denkt als partner graag mee met architecten, 
woningcorporaties, aannemers en bouwbedrijven, montage- 
bedrijven en natuurlijk van de 
FAKRO dealers. Samen  
creëren we ‘t mooiste licht. 
Met de nadruk op samen. 
www.hetmooistelicht.nl en 
www.fakro.nl.

STAND 166

KEDGE BLIJFT INNOVEREN
Als specialist in valbeveiliging houden we van een uitdaging. 
Leren door te innoveren, daar zijn we fan van. Als sinds de  
ontwikkeling van het verkleefde ankerpunt denken we buiten 
de gebaande paden. Dat merk je ook aan de digitalisering 
die we doormaken. Zo hebben we de hiView-keuringsapp 
ontwikkeld. Deze app maakt het keuren van daken en 
persoonlijke beschermingsmiddelen een stuk gemakkelijker. 
Doordat alles in de Cloud wordt opgeslagen ben je niet af-
hankelijk van papierwerk. Daarnaast is het keuringsrapport 
direct te downloaden. Kortom: de app zorgt ervoor dat een 
keuring sneller en eenvoudiger gaat. 
Op DAKEN & ZAKEN presenteren we ook het Kedge anker-
punt. Dit ankerpunt verkleef je aan de dakbedekking waar- 
door dakconstructie, dakbedekking en isolatielaag volledig 
intact blijven. Verder voorkom je door de verkleving lekkages  
en koudebruggen. Daarnaast is een demo van ons KEEPR- 
kabelsysteem te zien, de op-
lossing voor drukkere daken, 
en veel andere oplossingen 
uit ons assortiment. Zo kunnen 
we op verschillende manieren 
veilig werken makkelijk maken.

STAND 107

CIRCULAIRE CONCEPTEN VAN LUIJTGAARDEN
Luijtgaarden is voor zakelijke klanten & particulieren al  
ruim 105 jaar de specialist voor hellende daken met  
gebruikte en nieuwe dakpannen. Wij zijn dé circulaire 
speler in de markt, waarbij werken voor een wereld zonder 
afval en uitval centraal staat. Zo hebben wij voor iedere  
gebruikte dakpan namelijk een nieuwe bestemming en  
zetten wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
weer aan het werk. Met ons unieke circulaire concept  
voor dakpannen voldoet u aan de circulaire maatstaven 
die nu of in de toekomst van u verwacht worden bij nieuw-
bouw of renovatieprojecten. Samen met onze klanten  
gaan we de uitdaging aan in marktsegmenten als nieuw-
bouw, renovatie, reparatie en restauratie. En vanaf nu zijn 
onze producten nog beter beschikbaar bij u in de buurt 
door onze samenwerking met Zinkunie, dat met 22 vestigin-
gen in Nederland lokale en persoonlijke hulp voor het  
hele dak verzorgt. Met de producten van Luijtgaarden!  
Wij vertellen u graag meer over ons bedrijf en onze  
concepten op de  
DAKEN & ZAKEN.

STAND 160

REVOLUTIONAIR LADDERLIFTSYSTEEM RHINO PRODUCTS 
Het Rhino SafeStow4 ladderliftsysteem is het perfecte middel voor laden, lossen en vervoeren 
van ladders op het dak van lichte bedrijfswagens. Dit mooie systeem is toepasbaar op nage-
noeg alle gesloten bestelwagens en kleine vrachtwagens, maar ook maatwerk toepassingen 
worden aangeboden. Met het systeem kunt u zonder krachtsinspanning ladders veilig laden 
en lossen. De SafeStow4® is leverbaar in vier uitvoeringen, voor iedere mogelijke toepassing. 
Enkele sterke eigenschappen: combineert een zeer lage totale hoogte met een uitengewone 
veiligheid en comfort; optimale ladder beveiliging (gordels en anti-vibratievoorzieningen); le-
verbaar enkel, dubbel, extra breed en in speciale uitvoering; vervaardigd uit zeer sterke componenten van rvs en aluminium; 

geoptimaliseerd aerodynamisch ontwerp; leverbaar in lengtes 2,2 m en 3,1 m, ladderlengtes 
mogelijk tot resp. 3,50 m en 4,75 m; belastbaar tot 60 kg; speciaal ontworpen in combinatie 
met Rhino dakdragers en Rhino imperialen; TÜV-gecertificeerd  
en onderworpen aan 20g crashtest. www.rhinoproducts.eu/nl STAND 146

MAAK KENNIS MET ZINKUNIE! 
Zinkunie heeft voor professionals alles in huis voor dak én gevel. Van HWA-systemen 
en gecertificeerde gevelbekleding tot hoogwaardige dakbedekkingen voor platte 
en hellende daken. Kortom, wij bieden het totale pakket. 
Bezoek onze stand en laat je verrassen door onze verschillende demo’s live bij 
te wonen en door de leuke give aways die we uitdelen en die je zeker niet mag 
missen. Verder kun je al je vragen stellen aan onze adviseurs & productmanagers. 
Daarnaast brengen we je graag op de hoogte van de laatste innovaties. 
Zinkunie. Alles voor de toekomst van het dak. 

STAND 117/118

ANJO PRESENTEERT NIEUWSTE ONTWIKKELING 
Tijdens DAKEN & ZAKEN op 3 november 2022 toont Anjo voor het eerst in Nederland 
hun nieuwste ontwikkeling. Vorig jaar presenteerde Anjo op de beurs de nieuwe, 
dubbelwandige kabeldoorvoer en ook dit jaar zal Anjo een nieuw innovatief 
product brengen waarmee het productgamma van Anjo nog completer wordt! 
Het product zal uit voorraad leverbaar worden, maar kan op aanvraag aangepast 

worden aan de aanvullende wensen van de klant. Er is bij de 
ontwikkeling veel aandacht besteed aan de circulariteit en duur-
zaamheid: het product is opgebouwd uit herbruikbare metalen en kunststoffen, is geheel demonteerbaar 
en alle onderdelen zijn volledig te recyclen, met weinig tot geen verlies aan kwaliteit van de grondstoffen.
Benieuwd naar dit nieuwe innovatieve product? Bezoek Anjo op stand 101. Hier kunt u het eerste model 
zien en we zullen u er alles over vertellen! www.anjo.nl

STAND 101

80 
Anjo

® 



Het favoriete platdakraam
      iWindow2: vast en opengaand

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 

      iWindow2: vast en opengaand
... in 84 afmetingen beschikbaar
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SKYLUX IWINDOW
Eén van onze populairste Skylux-producten, de iWindow, is het 
ideale platdakraam voor renovatie én nieuwbouw. Bij een renova-
tie krijg je de mogelijkheid om je huidige opstand te behouden. 
Bij een nieuwbouw leveren we een complete set met nieuwe 
opstand. Voor beide mogelijkheden kun je kiezen tussen een 
opengaand of een vast platdakraam. Elk Skylux-platdakraam  
kan ook voorzien worden van een muggenraam of zonwering. 

Bovendien garanderen we een snelle 
service aangezien de iWindow beschik-
baar is in meer dan 80 verschillende 
afmetingen. 

STAND 157

KIJLSTRA ROOFLOGIX
Kijlstra Rooflogix is specialist in dakbestrating en in-systemen voor ophoging: van luxe balkons tot robuuste parkeerdaken. 
Voor de prachtige daktuin op de foto hebben we onze tegels en dragers mogen leveren. Wij beschouwen onze klanten 
als partners. We denken graag mee over de ideale prijs-kwaliteit-
verhouding om uw projecten te helpen binnenhalen.  
Kom op 3 november gerust kijken op onze stand van  
DAKEN & ZAKEN, om te zien of wij ook voor u een interessante  
partner kunnen worden. Wilt u direct contact? U kunt ons bereiken 
via info@kijlstra-bestrating.nl of telefonisch op 0598 -696 666.

STAND 163

VEBIDAK: VÓÓR EN DÓÓR DAKBEDEKKINGSBEDRIJVEN.
VEBIDAK is de brancheorganisatie voor bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven. Zij heeft de mensen, de middelen 
en de expertise in huis om de collectieve en individuele belangen te behartigen van de serieuze bedrijven in deze branche. 
En dat een lid van VEBIDAK tot de serieuze bedrijven behoort, daar staan onze lidmaatschapscriteria borg voor!
Bij belangenbehartiging gaat het vooral om mensen. Om ondernemers, in ons geval. VEBIDAK betrekt haar omvangrijke 
achterban graag en intensief bij haar activiteiten en dienstverlening. Commissies, landelijke en regionale ledenbijeen-
komsten spelen een belangrijke rol in de relatie tussen de lid-bedrijven en hun koepel. Vanouds is VEBIDAK een gewaar-
deerde gesprekspartner in overlegorganen. Zij onderhoudt contacten met overheden, economische en sociale partners  
en heeft zitting in technische en normcommissies.

VEBIDAK: omdat dakwerk staat of valt met vakbekwaamheid.
Goed dakwerk is in ieder belang. Logisch: dakproblemen kosten 
tijd en geld en kunnen tot irritatie leiden. Solide dakwerk vraagt 
echter om vakkennis. Bij VEBIDAK-leden is deze vakkennis aan-
wezig. Daarnaast heeft VEBIDAK een afdeling Technische Zaken 
die zo nodig mondeling of schriftelijk adviseert en desgevraagd 
onderzoek verricht. 
De know-how van de afdeling Technische Zaken is (gratis) 
beschikbaar voor de aangesloten bedrijven. Regelmatig maken 
echter ook derden gebruik van de expertise van deze afdeling. 
Opdrachtgevers, aannemers, architecten, gebouwenbeheerders 
en particulieren roepen regelmatig de hulp van onze technische 
adviseurs in. Die staan borg voor een deskundig en onpartijdig 

oordeel over materialen, materiaaltoepassingen, constructies en systemen.
VEBIDAK: een organisatie die hecht geworteld is in de bedrijfstak.

STAND 154

BROUWERS ZINK & DAK 
“Brouwers Zink & Dak is een familiebedrijf uit het zuiden van het land. Sinds 1986 zijn wij specialist in zink, koper en lood. En 
daarbij zijn wij vooral sterk in maatwerk. Maar wij hebben onze grenzen verlegd en zijn inmiddels ook heel sterk in diverse 
soorten dakbedekking, isolatie en (plat) dak toebehoren.

Daarbij werken wij met topmerken en vanuit  verschillende locaties in Maasmechelen (B), Maastricht, Eindhoven, Gouda 
maar binnenkort ook vanuit Nijmegen. Op elke locatie bieden wij een eigen productieservice aan, zodat onze klanten nog 
sneller worden geholpen. En zoekt u een mogelijkheid om uw medewerkers te laten trainen in zinkverwerking, dan bent u 
ook daarvoor bij Brouwers aan het juiste adres.

Wij praten u graag bij over onze mooie producten en  
onze uitstekende service op standnummer 153.”

STAND 153Hét filiaal voor al uw dakmateriaal

BROUWERS
ZINK & DAK

KINGSPAN UNIDEK 
Kingspan Unidek is leverancier van innovatieve oplossingen voor snel en efficiënt bouwen en isoleren in de Benelux.  
Wij leveren een actieve bijdrage aan energiebesparing en optimalisatie van het wooncomfort en hebben voortdurend 
aandacht voor milieueffecten tijdens productontwikkeling, productie en recycling. Kingspan Unidek is Planet Passionate,  
we zetten continu stappen naar een duurzame toekomst. Dit doen we door duurzame, comfortabele en veilige gebouw-
oplossingen te leveren. En we dagen onze relaties uit om met circulaire en innovatieve oplossingen te komen. 
Benieuwd naar de duurzame oplossingen die wij bieden voor uw nieuwbouw- of renovatieproject?  
Wij verwelkomen u op 3 november graag op onze stand!

STAND  125

TRIFLEX
‘Niet alles kan overal, maar overal kan wel wat.’  
Een inspirerende uitspraak van Jan Henk, directeur 
van Rooftop Revolution, die voorkwam in de Triflex 
podcasts serie. Als het gaat om daken, moet er 
gedacht worden in oplossingen. Het klopt dat niet 
elk dak geschikt is voor een bepaalde functie, maar 
‘overal kan wel wat’. Tegenwoordig worden platte 
en hellende daken steeds vaker als multifunctioneel 
ingezet: om op te recreëren, CO2 te reduceren,  
te parkeren, om energie mee te winnen of om koel-
prestaties te verbeteren. Als we met het dak aan de 
slag gaan, wordt er een keuze gemaakt die voor  
20 a 30 jaar vaststaat. De keuze die nu gemaakt 
wordt, is cruciaal voor de toekomst. Daarom denkt 
Triflex graag mee aan het beter gebruik van daken. 
Alle daken staan, ongeacht hun functionaliteit, zomer 
en winter bloot aan het klimaat en tal van andere 
invloeden. Multifunctionele daken moeten uiteraard 
volledig waterdicht en in sommige gevallen wortel-
werend zijn. Met de daksystemen van Triflex wordt elk 

oppervlak en ieder 
dakdetail voorzien 
van een ondoordringbare en duurzame afdichting. Wij kijken er naar uit om met u in  
gesprek te gaan en zo de Nederlandse daken klaar te maken voor de toekomst!

STAND 161



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!

Your preferred partner for daylight and ventilation 
solutions

Creëer een 
gezonder 

binnenklimaat 
met verse lucht

Ventilatie draagt bij tot een gezond binnenklimaat in 
bedrijfsgebouwen door een vermindering van verontreinigende 
stoffen en kooldioxideniveaus. Een verhoging van de productiviteit, 
de concentratie en de prestaties zijn drie extra voordelen wanneer 
u een ventilatiestrategie in het ontwerp van een gebouw invoert.

VARIO - Lichtstraten

Alle Vario lichtstraten bekijken 

17090-524_VARIO_print_ad_NL.indd   117090-524_VARIO_print_ad_NL.indd   1 2022. 09. 16.   13:49:512022. 09. 16.   13:49:51
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UNILIN INSULATION: JOUW ISOLATIEPARTNER VOOR PASKLARE OPLOSSINGEN
Unilin Insulation brengt pasklare oplossingen voor alle isolatietoepassingen, zowel 
voor nieuwbouw- als renovatieprojecten. Unilin Insulation is al vele jaren een begrip 
in de bouwwereld als één van de grootste Europese spelers van PIR isolatieplaten 
en als marktleider in Europa wat betreft zelfdragende dakelementen.  
Bij Unilin Insulation vind je echter niet alleen isolatieoplossingen om de gebouwen 
van morgen te isoleren en het comfort binnenin te verbeteren. Je krijgt er ook de 
nodige ondersteuning om voor jouw project de juiste keuzes te maken.  
Unilin Insulation heeft bovendien de expertise en de ambitie om te blijven innove-
ren met producten die voldoen aan de specificaties van de meest veeleisende 

projecten. Unilin Insulation is daarmee 
een betrouwbare partner voor elk project.

STAND 128

SEALECO WEER AANWEZIG OP DAKEN & ZAKEN!
Benieuwd naar alle mogelijkheden op het gebied van 
daksystemen en rubberfolies? SealEco is ook dit jaar weer 
present op de dakenvakbeurs DAKEN & ZAKEN. Loop gerust 
binnen in onze stand en trek één van onze mensen aan 
hun jas. We delen namelijk graag onze visie op de toe-
komst van de platte daken. 
Wil je voor circulair gaan? Daarvoor hebben we met ons 
Thermobond Inductie Systeem een heel mooi systeem 
waarbij de EPDM aan het einde van zijn levensduur gemak-
kelijk kan worden gedemonteerd. Kies je voor groen? Dan 
adviseren we je ons Prelasti Green systeem. Wist je dat dit 
systeem uit maar liefst 42% gerecycled rubber bestaat?   
Daarnaast is er ook nog een multifunctionele optie: ons 
Prelasti Fleece daksysteem. Het mooie hieraan is dat de na-
den permanent in contact met water mogen staan. Ideaal 
om grote regenpieken op te vangen of voor retentie- en 
groendaksystemen. De naadverbinding is ook nog eens FLL 
getest en goedgekeurd. Je ziet het! Voor elk dak hebben 
wij een ideaal daksys-
teem in huis. Enthousiast 
geworden? Of wil je meer 
weten? We zien je graag 
op 3 november op het 
DAKEN & ZAKEN event!

STAND 133

TRILAGO: PROFESSIONELE DAKAFVOEREN VOOR 
BITUMINEUZE DAKBEDEKKING
Trilago BV is fabrikant van kunststof dakafvoeren voor bitu-
mineuze dakbedekking. Op basis van het zelf ontwikkelde 
en unieke HQMX kunststof levert Trilago zes verschillende 
dakafvoeren. Bij verhitting versmelt de ‘black-meltinglaag’ 
van dit kunststof met bitumen waardoor zich een homoge-
ne verbinding vormt. De gepatenteerde dakafvoeren zijn 
sterk, lichtgewicht en eenvoudig te verwerken en daarmee 
een welkome innovatie voor het platte dak.  
De voordelen van Trilago:
•  Eenvoudige verwerking en perfect resultaat.
•  De Trilago dakafvoeren hebben geen voor- 

behandeling of primer nodig. 
•  Lichtgewicht en vormvast.
•  Eenvoudig op maat te zagen of snijden.
•  Het steekstuk van alle dakafvoeren is over de volledige 

lengte voorzien van duidelijke maatlijnen.
•  Buigzame plakplaat. 
•  De afvoeren zijn naadloos geproduceerd door middel 

van een spuitgietproces.
•  Hydrofobisch.

www.trilago.nl

STAND 164

50-JARIG JUBILEUM VAN VAN BEEK EPDM BV
Vijftig jaar is een hele tijd, maar voor het team van Van Beek is de tijd  
omgevlogen. Met plezier hebben we al die jaren, samen met onze  
zakelijke partners, goede  systemen voor waterafdichting ontwikkeld  
en de nodige technische ondersteuning aan onze klanten gegeven.  
Daar gaan we natuurlijk mee verder! Ook na 50 jaar blijven we graag  
voor u klaar staan. Tot ziens op DAKEN & ZAKEN 2022!

Amsterdam International Community School.  

Gerealiseerd door onze zakelijk partner De Meeuw.

 

STAND 134

VM BUILDING SOLUTIONS: SPECIALIST IN EPDM  
EN ZINK VOOR DAK EN GEVEL
Wij informeren en inspireren u graag op  
onze stand op DAKEN & ZAKEN 2022 met:
•  EPDM & dakoplossingen dankzij  

verschillende dakafdichtingssystemen,
•  VMZINC esthetische dak- en gevelbekleding  

met voorstelling van de nieuwe Black Collection.

Waarom kiezen voor VM BUILDING SOLUTIONS?
•  Breed assortiment   

van dak tot gevel
• Calculaties
• Professioneel advies 
• Projectondersteuning 
• Kwaliteit en innovatie 
• Werfbegeleiding 
• Duurzaam ondernemen
• Technische bijstand

Ontdek onze opleidingen:  
van kennismaking tot expert  
voor zowel EPDM als zink!

STAND 109

WAAROM EEN PLAT DAK ISOLEREN MET ROCKWOOL STEENWOL?
DAN PROFITEER JE VAN VERWERKINGSGEMAK ÉN DE KRACHT VAN STEENWOL. 
Steenwol dakisolatie is onbrandbaar en verdraagt temperaturen tot 
boven de 1.000°C. Onder brandbelasting blijft het intact, dakisolatie-
platen de draagconstructie blijven zodende beschermen.  
Steenwolisolatie geeft nooit aanleiding tot het ontstaan van een brand, 
draagt niet bij aan branduitbreiding of een flashover en veroorzaakt 
geen toxische rook. 
Steenwol heeft ook uitstekende akoestische prestaties: een plat dak-
constructie met steenwolisolatie beschermt de bewoners en gebruikers 
van een gebouw tegen hinderlijk geluid van buiten en draagt bij aan 
een aangename akoestiek in het gebouw doordat het geluid absorbeert. 
Steenwol zorgt voor thermisch comfort. De buitentemperatuur 
varieert gedurende de dag en seizoenen. Een constructie kan worden 
opgewarmd door de zon of erg koud worden in de wintermaanden. 
Steenwol isolatie absorbeert (en accumuleert) de warmte van de zon 
en zorgt er zo voor dat het binnen aangenaam koel blijft. Wanneer het 
buiten kouder wordt, houdt de isolatie de warmte juist binnen. 

ROCKWOOL isolatie heeft bovendien een zeer lange levensduur en 
gaat gemiddeld 75 jaar mee. De dakisolatieplaten zijn ongevoelig voor 
temperatuurwisselingen. Dankzij de dimensionele stabiliteit krimpt de 
isolatie niet, zet niet uit en schotelt het materiaal niet. Hierdoor blijven 
de dakisolatieplaten naadloos aaneengesloten. De platen zijn zeer 
goed bestand tegen weersinvloeden, waterafstotend en dampopen. 

STAND 135

DAKRELING®, WAARBORG VOOR VEILIGHEID  
OP HOOG NIVEAU
Een ongeluk zit in een klein hoekje, of in dit geval, misschien 
in één misstap. Dakreling® voorkomt dat degene die op het 
dak werkt, per ongeluk van het dak naar beneden valt.  
Daarmee voldoet het aan de primaire veiligheidseis vanuit 
de regelgeving. Maar Dakreling® doet meer: naast dat het  
verplicht is, zorgt de dakrandvalbeveiliging van Alprokon ook  
voor een veilig gevoel tijdens het werken. Met het eenvou- 
dige systeem van Dakreling® ben je in een mum van tijd 
beschermd tegen diverse ongevallen. Dakreling® is zo een- 
voudig qua opzet en gebruik dat iedereen moeiteloos de 
montage kan doen! Binnen 5 minuten staat een dakrand 
valbeveiliging van 12 meter en beschermt tegen vallen. 
Naast een eenvoudige montage zonder gereedschap is het 
ook een kwalitatief hoogstaand systeem. Het is gemaakt 
uit speciaal ontworpen aluminium profielen. Alle essentiële 
delen zijn gemaakt van duurzame en slijtvaste materialen 
om de veiligheid van mensen 
te waarborgen. Daarom stellen 
wij: Dakreling®, dat is de norm. 
www.dakreling.com

STAND 148



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:
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*     Verhoog de efficiëntie 
*     Verhoog de veiligheid    
*     Verlaag de kosten

Yuneec professionele drones, dé oplossing voor het meten, 
inspecteren 

  
en opsporen van:

•
 

Daklekkage

•
 

Warmteverlies

•
 

Zonnepanelen 

•
 

Bouwvoortgang

•
 

Oppervlakte meting (o.a. daken)

•
 

Ook in no fly zones

Meer weten? Bezoek ons op stand 138 
Dealers welkom!

Contact
Email: info@yecn.nl
Telefoon: 0416 651 429 
Web: www.yecn.nl

Bezoekadres:
Yuneec Experience Center Nederland B.V.
Thomas Edisonweg 39

 5151DH 

 

Drunen

Official 
Distributor 
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HOE OVERTUIG JE JOUW OPDRACHTGEVER  
VAN EEN DUURZAME KEUZE
Elke verwerker en dakondernemer heeft er wel eens mee 
te maken: “Het overtuigen van een opdrachtgever in het 
maken van de juiste keuze.” 
Carlisle Construction Materials biedt de helpende hand om 
jouw opdrachtgever te overtuigen deze goede duurzame 
keuze te maken. Met het EPDM Inductiesysteem van  
HERTALAN® bieden wij namelijk jouw opdrachtgever niet 
alleen een langdurig en duurzame dakafdichting, maar 
tevens de mogelijkheid voor fiscaal voordeel. Een voordeel 
dat kan oplopen tot wel 12%, niet alleen op de EPDM, maar 
ook op de manuren. We leggen het je graag uit tijdens 
DAKEN & ZAKEN. Naast deze ondersteuning bieden wij uiter-
aard ook trainingen in dit systeem, zodat jij goed beslagen 
ten ijs komt. EPDM inductie geniet meerdere voordelen die 
inmiddels breed geaccepteerd zijn. Daarnaast krijgen items 
als circulariteit en losmaakbare bouwsystemen steeds meer 
aandacht en worden 
inmiddels vaak opge-
nomen in PVE van een 
dakconstructie. Zet de 
volgende stap en bezoek 
ons op 3 november. 

STAND 174

CLAERHOUT ALUMINIUM
Reeds 40 jaar staat Claerhout Aluminium nv bekend om de 
kwalitatieve oplossingen uit aluminium, en dan met name 
de innovatieve dakrandsystemen, die snel, eenvoudig  
en circulair monteerbaar zijn. Tijdens DAKEN & ZAKEN 
kunnen bezoekers kennismaken met de dakrandsystemen 
Clips&Go 2.0 en Iconik. Beide systemen laten het toe om 
snel en gemakkelijk een plat dak af te werken met een 
kunststof membraan. Tijdens de ontwikkeling van Iconik 
kwam het idee op om dit systeem te voorzien van een  
geïntegreerde ledverlichting, de Iconik Light. Dit elegante 
en unieke dakrandsysteem met gevelsfeerverlichting is vol-
ledig op maat leverbaar. Iconik Light is het neusje van de  
zalm en wint steeds meer aan populariteit bij architecten die  
het toepassen op villa’s, commerciële gebouwen en pool-
houses. Tevens presenteren wij op de beurs Roofing Clips, 
een clipssysteem voor bitumen-
dakbedekking dat u in staat stelt 
om een plat dak circulair af te 
werken met bitumen. Bij dit sys-
teem kunnen het basisprofiel en 
de sierlijst los van elkaar uitzetten 
terwijl de dakbedekking niet 
doorboord wordt. 

STAND 119

DCE HOLLAND: TOTAALOPLOSSINGEN  
VOOR PROFESSIONALS
DCE Holland BV is vanzelfsprekend present op  
DAKEN & ZAKEN 2022. Tijdens deze editie presenteren  
wij u de nieuwste oplossingen en materialen uit ons  
leveringsprogramma. Naast de hoogwaardige val-
beveiligingen, die wij desgewenst monteren, tonen wij de 
bevestigingsmaterialen voor platte daken, klimmaterieel  
en professionele gereedschappen. 
Het zijn echter niet alleen de materialen waarmee wij ons 
onderscheiden. DCE Holland is een partner die volledig 
met u meedenkt en ondersteunt. Zo nemen onze engineers 
veel werk uit handen. Zij maken o.a. (windlast)berekeningen 
en verzorgen gedetailleerde tekeningen voor de valbeveili-
gingen maar ook voor de bevestigers. Kortom, DCE Holland 
is uw totaalpartner waarop (en waarmee) u kunt bouwen! 
Wij begroeten u graag persoonlijk op onze stand voor een 
(hernieuwde) kennismaking!

STAND 139

EUROFAST: ONDERSTEUNING IN ELKE STAP  
IN HET MECHANISCHE BEVESTIGINGSPROCES 
Hoewel slechts een relatief klein onderdeel van de totale 
constructie, zijn mechanische bevestigingsmiddelen van 
groot belang voor de algehele kwaliteit, duurzaamheid 
en veiligheid van een plat daksysteem of een dak- en 
wandsysteem. Daarbij is elk bevestigingsproject uniek,  
met zijn eigen behoeften aan producten en diensten.  
Bij Eurofast zijn we ons hier zeer van bewust. Door het uitvoe-
ren van verschillende voorbereidende diensten, waaronder 
windlastberekeningen en uitrekproeven, geven wij advies 
op maat, met ondersteuning bij het vinden van de beste 
bevestigingsoplossing voor jouw specifieke project. Zodat jij 
uiteindelijk een kwalitatief hoogstaand mechanisch beves-
tigde gebouwschil op kan leveren. Ook wanneer je tijdens 
het werk tegen problemen aanloopt of vragen hebt over 
de juiste verwerking, zijn wij er om te helpen. Bij alles wat we 
doen, is ons belangrijkste doel is om jouw werkvoortgang 
te garanderen. Wil je meer weten over de uitdagingen van 
een duurzaam bevestigde 
gebouwschil en de beves-
tigingsmiddelen en tech-
nische ondersteuning en 
diensten die wij jou hiervoor 
bieden? Bezoek onze stand.

STAND 173

WIENERBERGER: VOOR IEDER DAK EEN PASSENDE OPLOSSING
Op weg naar een circulaire economie in 2050 zet Wienerberger in op duurzaam en circulair bouwen. Samen met de markt, 
opdrachtgevers en partners zoeken we continu naar nieuwe toepassingen om onze (toekomstige) leef omgeving vorm te 
geven. We investeren in nieuwe producten en systemen om het grondstofverbruik terug te dringen, om grondstoffen te her-
gebruiken en om de levensduur van materialen te verlengen. Zo hebben we naast onze duurzame keramische dakpannen, 
een circulaire platdakbedekking en een duurzaam zonnedaksysteem in ons dakassortiment. 

Leadax Roov
Met Leadax Roov ben je klaar voor de toekomst. Deze nieuwe circulaire plat-
dakbedekking is gemaakt met PVB-folie, een reststroom uit veiligheidsglas 
zonder duurzame bestemming. Aan het eind van de levensduur is Leadax 
Roov uitstekend recyclebaar. Deze oplossing heeft daardoor een aanzienlijk 
lagere milieu-footprint dan vergelijkbare platdakbedekkingen. Bovendien is 
het makkelijk verwerkbaar met de bijbehorende accessoires en tools.

Wevolt Energiedak
Zonne-energie is een logische keuze voor iedereen die bewust wil ontwer-
pen, bouwen, verwerken en wonen. Duurzaamheid gaat daarbij goed 
samen met esthetiek, als je kiest voor Wevolt Energiedak zonnepanelen of 
zonnedakpannen. Combineer het beste van twee werelden: een mooi dak 
én de voordelen van zonne-energie. 

Bezoek onze stand (142) op de 
beurs DAKEN & ZAKEN voor een 
Leadax Roov en Wevolt Energie-
dak demo.

STAND 142

BMI ICOPAL: IN ALLE JAARGETIJDEN DAKBANEN VERWERKEN ZONDER OPEN VUUR
De Universal Perfect Fix van BMI Icopal is een speciale hechtingsplaat die het mogelijk maakt om  
Icopal Universal dakbanen zonder open vuur ook onder winterse omstandigheden te verwerken.  
De panelen zijn hiervoor voorzien van een speciale coating. Met hete lucht wordt de Icopal Universal  
dakbaan op het Perfect Fix paneel gelast. Hierdoor ontstaan, ook op koude en natte ondergronden,  
sterke waterdichte aansluitingen. De Universal Perfect Fix panelen zijn verkrijgbaar als fixatieprofiel om  
Icopal Universal dakbanen duurzaam in dakranden aan te brengen. Detailoplossingen zoals bij dakranden,  
dakovergangen en opstandstroken zijn eenvoudig uitvoerbaar door gebruik te maken van voorgevormde profielen. Waar 
maatwerk nodig is kunnen hele platen van 2 x 1 meter worden gebruikt die door het dakdekkersbedrijf in de juiste vorm 

worden gezet. Universal Perfect Fix wordt mechanisch met behulp van schroeven op de 
ondergrond bevestigd. Vervolgens wordt de Icopal Universal dakbaan met hete lucht op 
het Perfect Fix paneel gelast. Bezoek de BMI Icopal stand op de beurs  
DAKEN & ZAKEN voor meer informatie en een productdemonstratie. STAND 130,131

VLUTTERS: TOOLS, SAFETY EN TOPVIEW SOFTWARE
Dakwerk komt altijd met flinke uitdagingen; hoe krijg je de materialen het dak op en af? 
Heb je wel de juiste gereedschappen? En hoe kun je veilig en snel je werk doen?  
Gelukkig kun je voor al die vragen terugvallen op Vlutters Tools & Safety. In de praktijk  
blijkt snelheid de boventoon te voeren. Dit thema snelheid hebben we terug laten  
komen in onze stand samen met Soprema. Want meer veiligheid betekent minder  
ongevallen, minder schades, een betere werksfeer en een hogere efficiency. 
Vlutters laat u tijdens DAKEN & ZAKEN kennis maken met de projectinrichting via Topview  
Software waarmee wij met één druk op de knop uw project op veiligheid kunnen inrichten.

STAND 111



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-energie

... verduurzaamt het huis

Bezoek ons op de
Daken & Zaken beurs!

STAND 166

Roval Aluminium is niet alleen marktleider, maar ook totaal-

leverancier aluminium dakranden. Aandacht voor onze klanten 

staat centraal. Daar past een uitgebreid assortiment 

(architectonische) dakranden bij. We kunnen bovendien diverse 

standaarddaktrimmen in meerdere Ral-kleuren direct uit voorraad 

leveren én daarbij ontzorgen we onze klanten ook nog eens 

volledig. We voorzien onze aluminium dakranden namelijk 

desgewenst van bevestigingsgaten, binnen- en buitenhoeken en 

verbindingsplaatjes. Onze dakranden worden geleverd in brute, 

gemoffelde of geanodiseerde uitvoering. Het uitgebreide advies 

van Roval als totaalleverancier krijgt u er gratis bij!

Laat je inspireren op www.roval.nl

Roval Aluminium 
Roval Aluminium is specialist in de 

ontwikkeling, productie en levering van 

aluminium bouwproducten voor daken en 

gevels. Tot het uitgekiende assortiment 

behoren onder meer aluminium dakranden, 

waterslagen, muurafdeksystemen,balusters, 

groendakproducten, dakrand- en 

doorvalbeveiliging en privacyschermen. 

Daarnaast biedt Roval Aluminium maatwerk 

in zetwerk. Mooi, functioneel en duurzaam.

NUMMER 1 IN ALUMINIUM DAKRANDEN



“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

recticelinsulation.nl
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EEN BETERE WERELD BEGINT… OP HET DAK!
Biodiversiteit verbeteren? Wateroverlast oplossen? Hittestress bestrijden? Sociale cohesie stimuleren? 
De inrichting van het dak biedt de uitkomst. De mogelijkheden zijn eindeloos en een goede dakin-
richting kan grote impact hebben op de leefbaarheid van onze wereld. Maar waterschaarste begint 
ook voor ons ‘regenland’ een steeds belangrijker agendapunt te worden. Stel je dan eens voor dat  
je dak is ingericht om iedere regendruppel volledig te benutten. Voor het groeien van je daktuin,  
het besproeien van de moestuin van de buren en om woningen te koelen of te verwarmen.  

Gaaf toch? En ZinCo heeft het in huis. Ons ZinCo Meteo Active stemt via de 
Regenwatermanager de actie af op de informatie van buienradar en overige 
informatiebronnen op en om het dak. Hierdoor zorgt de slimme regelneef dat  
het groendak groeit en bloeit, waterschade door overvloed aan water wordt 
voorkomen en dat afgestemde systemen voldoende water krijgen om te functio- 
neren. Komt dat zien! STAND 159 

DAKEN&ZAKEN DAKEN&ZAKEN

SKYTECH ISOLATIE
Skytech Isoaltie presenteert op DAKEN & ZAKEN 2022 onder meer de Skytech 
Pro XL. Skytech Pro XL is een duurzame, brandwerende folie van slechts 10 mm 
dik en heeft een hoge isolatiewaarde. Door het water- en luchtdichte spinvlies-
folie, dat tevens damp-open is, kan Skytech Pro XL prima gebruikt worden in 
combinatie met andere isolaties. 
Skytech Pro XL is onder andere geschikt als onderdakfolie, voor het na-isoleren 
van gevels, het isoleren van ventilerende gevels en de isolatie van vloeren met 
zandbodem. De folie gaat vergezeld van een fabrieksgarantie van 10 jaar.  

Wij informeren u graag er over op  
DAKEN & ZAKEN!

STAND 143

NEDZINK: TOGETHER SHAPING THE FUTURE WITH SUSTAINABLE BEAUTY
Al 130 jaar produceert NedZink kwalitatieve zinkproducten van het hoogste niveau die 
wereldwijd worden toegepast in grote en kleine projecten. In de hypermoderne fabriek 
in Budel-Dorplein wordt op een duurzame wijze titaanzink geproduceerd voor toepas-
singen in gevelbekleding, dakbedekking, dakgoten en hemelwaterafvoersystemen. 
Benieuwd naar de verschillende duurzame NedZink producten? Breng ons dan op  
3 november een bezoek tijdens DAKEN & ZAKEN. U vindt ons op stand nr. 103.  
DAKEN & ZAKEN is dé plek waar opdrachtgevers, leveranciers en verwerkers binnen de 

dakenbranche elkaar ontmoeten.  
Wij presenteren het geprepatineerde NedZink NOVA, NedZink NEO en NedZink 
NOIR maar ook de geprepatineerde versies met kleurnuance NedZink NUANCE 
komen aan bod. We zien jullie graag in Gorinchem!

STAND 103

SIKA BELGIUM: GEAVANCEERDE DAKMEMBRANEN
50 jaar na de introductie is Sarnafil® uitgegroeid tot het belangrijkste merk in de dak- 
afdichtingsindustrie wereldwijd. Het beschermt uw gebouw en uw investering. Sika 
bereikte de top, maar daar hield het niet op. We daagden onszelf uit om de volgende 
generatie dakafdichtingsmembranen te ontwikkelen: Sarnafil® AT. Met deze geavan-
ceerde technologie verleggen we opnieuw de grenzen op het gebied van dakafdich-
tingsmembranen. Sarnafil® AT is een elastomeer gemodificeerd FPO-membraan voor 
daktoepassingen. De technologie combineert de voordelen van FPO en elastomeer-
membranen (als hybride). Dat betekent dat de Sarnafil® AT uitstekend en gemakkelijk 
te lassen is, veilig en gemakkelijk te verwerken is (geen oplosmiddelen), een hoge hagelbestendigheid heeft en goed 

toepasbaar is bij lage temperaturen. Sika Belgium stelt u graag het Sarnafil® AT membraan  
voor op DAKEN & ZAKEN.

STAND 147

VELUX NEDERLAND: TAKE-BACKSERVICE
In 2050 wil Nederland een afvalvrije economie hebben die zoveel mogelijk draait op 
duurzame en hernieuwbare grondstoffen, en waarin producten en grondstoffen worden 
hergebruikt. Wij van VELUX Nederland willen bijdragen aan dit doel en hebben daarom 
de take-backservice geïntroduceerd, waarbij we onze afgedankte dakramen inzamelen, 
ontmantelen en het herwonnen materiaal verkopen aan klanten die dit materiaal kunnen 
hergebruiken in nieuwe producten.
Is jouw bedrijf ook aan het onderzoeken hoe het kan bijdragen aan een afvalvrije toekomst? 
Het verhogen van het percentage gerecycled materiaal in jouw producten is een goed begin! 

Ben je geïnteresseerd in ons teruggewonnen hout of wil je meer weten over onze take-backservice? 
Op donderdag 3 november praten we graag met je over de mogelijkheden op de DAKEN & ZAKEN 
beurs in Gorinchem!

STAND 145

SOPREMA: SAMENWERKING OP LANGE TERMIJN
SOPREMA is veel meer dan een producent van hoogkwalitatieve 
producten voor waterdichting en isolatie. Al meer dan honderd-
vijftig jaar bouwen we onze expertise uit en stellen we onze kennis 
ten dienste van al onze klanten. Dankzij een voortdurende focus 
op business development. R&D, opleiding en de juiste acquisities,  
is SOPREMA uitgegroeid tot een solide speler met een sterke markt-
positie en een betrouwbaar partner voor dakdekkers, aannemers 
en architecten. Want wij geloven in een sterke samenwerking op 
lange termijn. Behalve materiaal, bewezen vakmanschap en advies 
op maat, biedt SOPREMA zijn klanten ook diverse services, zoals de 
verbeterde webshop. 

De webshop gaat in oktober live en komt met vele nieuwe functies. 
Bij elk product is direct de mogelijkheid om technische fiches,  
DOP, KOMO certificaten, brochures et cetera te downloaden.  
Klanten kunnen er een groot productassortiment vinden en kunnen 
24/7 online een bestelling plaatsen, voor de levering op locatie of 
afhalen bij een van de Soprema Centers. Op deze manier kunnen 
we de klant nog sneller bedienen. En dit thema zal terug te vinden 
zijn bij onze stand op DAKEN & ZAKEN.

STAND 112,113

INSCIO: DAKMANAGEMENT OP AFSTAND: DETECTEER LEKKAGES EN VERVUILING 
Eigenaren van vastgoed, maar ook dakdekkers en -fabrikanten willen tijdens de levensduur van daken natuurlijk geen  
lekkages en schades. Toch kunnen verschillen in temperatuur en vochtigheid of verandering van het dakgebruik al na 
enkele jaren tot verrassingen leiden. Inscio helpt dakproblemen voorkomen met realtime sensordata en zorgt voor onder-
houd op het juiste moment. Door de trend dat daken steeds vaker gebruikt worden als verblijfsruimte (daktuinen), voor de 

opwekking van energie (pv-panelen) en voor het opvangen en afvoeren van 
hemelwater (retentiedaken), wordt conditiemonitoring belangrijker. De slimme 
dakoplossing van Inscio is geschikt voor alle platte daken, omdat alle meetsen-
soren in het isolatiepakket worden geplaatst. Ze verbruiken heel weinig energie, 
waardoor alle sensoren zonder onderhoud ruim tien tot vijftien jaar data kunnen 
verzamelen en versturen. www.inscio.nl

STAND 106
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Witte dakbedekking
De beste witte reflecterende dakbedekking.
Voor meer informatie scan de QR code.

Triflex
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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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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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100%
CIRCULAR

078-612 2141
sales@oudemaas.nl

100%
CIRCULAR

100%
CIRCULAR

Service is onze motivatie!

100%
CIRCULAR

100%
CIRCULAR

MET JE LEUKE IDEEËN

GROENDAK

Van Wylick

UIT JE 
DAK OP HET

DAK!

NU

MET JE LEUKE IDEEËN

Verstedelijking met behoud van groen vraagt om 
een andere kijk op ruimte, het dak geeft groen de 
ruimte. 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
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YUNEEC: DE DRONE VERGROOT UW WERELD 
De inspectie van het dak, zonder er te hoeven zijn. Het inmeten van het werk, de drone zorgt 
voor alle relevante informatie. Uitgerust met de juiste camera’s en op basis van een goed 
vlieg-plan brengt u in korte tijd een dak in kaart en kunt u op basis van de verzamelde  
gegevens rapporteren. Maar natuurlijk is de drone er ook om uw werk spectaculair in 
beeld te brengen. Bewegende beelden van een vogelvlucht over het door uw vakmensen 
vervaardigde werk. Laat u uitgebreid informeren op DAKEN & ZAKEN door de experts van 

Yuneec Experience Center Nederland. Advies, drones en toebehoren,  
opleiding en inspirerende cases. De investering in een goede opleiding en gedegen materiaal is niet alleen 
een verrijking voor uw bedrijf. Het kan zomaar zijn dat uw opdrachtgevers, klanten en collega bedrijven om 
uw diensten vragen. Yuneec helpt u daarmee wellicht ook op weg naar een verbreding van uw diensten. 
Maak kennis met de spannende dronewereld en de primeur, de nieuwste Yuneec drone H850 RTK!  
Yuneec staat open voor dealers. yuneecexperiencecenternederland.nl STAND 138

DAKEN&ZAKEN DAKEN&ZAKEN

VISSCHERHOLLAND:  
USING TODAY’S WASTE TO PREVENT GLOBAL WASTE FOREVER
Leadax zet gerecycled plastic (r-PVB) uit gebruikt veiligheidsglas en autoruiten in 
als grondstof voor haar producten. Op deze manier werkt Leadax naar een wereld 
met minder afval. Van dit plastic afval is alleen al in Europa 1,5 miljard kilogram 
beschikbaar, dat ieder jaar met hetzelfde gewicht toeneemt. Ter vergelijking:  
dit is het gewicht van 150 Eiffeltorens. Dit afval werd voorheen verbrand of  
gedumpt. Aan het einde van de levensduur van onze producten worden ze  
gerecycled en wordt de grondstof wederom ingezet voor nieuwe producten.  
Oftewel: Leadax sluit de cirkel.
Leadax is een koploper als het gaat om 
circulair bouwen. In 2017 bracht Leadax zijn  
eerste product op de markt: Leadax Original. 
Dit is ’s werelds meest duurzame loodver-
vanger, die gemaakt van gerecycled PVB 
en volledig circulair is. Daarmee is het een 
duurzame vervanger van lood als waterke-

rend materiaal in de bouw. Leadax’ awards onderschrijven het nut en de noodzaak 
van het circulaire concept. Zo won het Wapenveldse bedrijf de Nederlandse Innovatie 
Award in 2019, en de ING Circulair Ondernemersprijs. In 2021 werden twee nieuwe 
producten geïntroduceerd, gemaakt van hetzelfde gerecyclede plastic PVB-afval: 
Leadax Roov, de revolutionaire duurzame dakbedekking, en Leadax Easy, de zelfkle-
vende loodvervanger die specifiek ontwikkeld is voor dakkapel en raamkozijn.

STAND 127

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

NEDERLAND

IKO PAKT UIT
Bezoek IKO op de beurs DAKEN & ZAKEN  
(standnr. 162) en maak kennis met IKO atelia  
circulaire daksystemen, IKO summa – dé dak-
baan voor elk seizoen – en het IKO Design Center, 
de ultieme digitale ontwerptool voor uw  
daksysteem. 

De IKO atelia daksystemen zijn volledig circulaire 
daksystemen. Na hun gebruiksperiode zijn deze 
volledig demonteerbaar en herbruikbaar. De vrij- 
gekomen bitumen materialen worden terug-
genomen en ingezet als (secundaire) grondstof 
voor nieuwe IKO waterdichtingsproducten. (https://atelia.iko.com). IKO summa is een nieuwe bitumen dakbaan die ervoor 
zorgt dat jij als vakman een uiterst kwalitatief eindresultaat op kan leveren. Het harde werken wordt beloond met een strak 

eindresultaat, ongeacht het seizoen. (https://nl.iko.com/iko-summa).  
Met het IKO Design Center configureert u snel en  
gemakkelijk de juiste dakopbouw voor uw  
platte daken. Ontdek het op onze  
stand of probeer het alvast zelf  
via https://nl.iko.com/ 
iko-design-center.

STAND 162

FOAMGLAS® COMPACTDAK: VEILIGE, LANGDURIGE OPLOSSINGEN VOOR ACTIEF GEBRUIKTE DAKEN
Platte daken zijn veel méér dan alleen een waterdichte afsluiting van het onderliggende gebouw. Zowel bestaande als 
nieuwe platte daken worden geactiveerd met diverse nuttige functies. Als daktuinen of dakparken absorberen ze C02, 
stimuleren ze de biodiversiteit, verminderen ze het stedelijk hitte-eilandeffect en zullen ze op een natuurlijke manier bijko-
mend isoleren. Groendaken geven gebouwen een architecturale meerwaarde, bieden ruimte voor spel en recreatie, en 
vergemakkelijken het waterbeheer. Waterretentiedaken gaan nog een stap verder. Ze bufferen het water dat valt bij hevige 
regenval en helpen zo regenoverlast in dichtbebouwde gebieden te voorkomen. Bij lange periodes van droogte fungeren 
ze als spaarbekkens. Moderne waterretentiedaken maken het zelfs mogelijk om het opgevangen hemelwater opnieuw  
te gebruiken voor bijvoorbeeld het doorspoelen van toiletten. Daken kunnen ook een prima ruimte zijn voor sport- en  
vrijetijdsactiviteiten of om er te parkeren. Met de hoge energieprijzen worden platte daken vaker ingezet voor het opwekken 
van groene stroom met zonnepanelen en windturbines.  
Op DAKEN & ZAKEN laten wij u graag kennismaken met  
onze isolatie-oplossingen en -toepassingen voor actief  
gebruikte daken. Ons sales team kijkt alvast  
uit naar uw bezoek.

STAND 105

DELTA PLUS
Delta Plus is een internationale producent en ontwikkelaar van persoonlijke beschermings-
middelen (PBM). De missie van Delta Plus is om de mensen veilig te kunnen laten werken.
Ons pakket bestaat uit een hoofdbescherming, handbescherming, kleding, voetbescher-
ming en valbeveiliging. Zo kunnen we de werkman/werkvrouw van top tot teen aankleden.
Door onze expertise en investeringen in onze R&D-afdeling blijven we continue aan het  
innoveren en doorontwikkelen van onze producten naar wens en behoefte van de gebrui-
kers.Vandaag de dag bestaat Delta Plus ruim 40 jaar en door de 30 marketunits zijn we 

actief in ruim 140 landen.

STAND 138



Natuurlijk Daglicht

Een goede leefomgeving wordt steeds belangrijker en is bepalend voor de kwaliteit van 
het leven voor mens en dier. Voldoende daglicht speelt hierbij een cruciale rol.  

Als daglichtprofessional kan Techcomlight als geen ander over diverse daglichtsystemen 
adviseren, maar ook de levering en montage ervan verzorgen.

Techcomlight 

+31 (0) 318 693 820 
info@techcomlight.nl
www.techcomlight.nl

Onze expertise 

- Daglicht advies 
- Installatie 
- Onderhoud 
- Maatwerk oplossingen 

Onze merken 

- Solatube
- Solarspot 
- Deplosun

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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R48 BEVESTIGER
DE NIEUWE STANDAARD 
Voor betere prestaties & sneller werken  

Scan QR voor 
meer informatie 

over R48



 * projectmatig vanaf 5 ton materiaal beschikbaar (ca. 750 m2)

NIEUW!

 RHEINZINK 

PRISMO
Vraag monsters aan 
op www.rheinzink.nl

green brown blue*red gold black*
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NR.9 - SEPTEMBER 2022

DAK MET ZORGFUNCTIE IN OEGSTGEEST

LICHTGEWICHT WOONCONCEPT KRIJGT PILOT OP DAK

DAKENBRANCHE MOET IN BOUWTEAMS MEEPRATEN

SPECIAL BLAUWE DAKEN
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NR.9 - SEPTEMBER 2022

Roofs
HÉT VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE

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

Voor meer informatie zie www.roofs.nl

Roofs
HÉT VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE
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NR.7 - JULI 2022

NOMINATIE DAK VAN HET JAAR: DE DOELEN

“CERTIFICERING MOET SNEL EN FLITSEND ZIJN”

ROOFTOPWALK, ROOFTOP KNOWLEDGE DAY EN MEER

SPECIAL: VEILIG & GEZOND WERKEN
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Roofs
HÉT VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE
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NR.8 - AUGUSTUS 2022

NATUURINCLUSIEF LOGISTIEK CENTRUM

DAKTUIN OP ICONISCHE FIAT-FABRIEK

INTERVIEW NIELS RUIJTER (NVTB)

SPECIAL MATERIEEL EN MATERIALEN
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NR.8 - AUGUSTUS 2022

Roofs
HÉT VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE

Niets meer missen uit de dakenbranche? Neem een abonnement op

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



ROVAL ALUMINIUM: NUMMER ÉÉN ALUMINIUM DAKRANDEN
Roval Aluminium is marktleider in de productie en levering van 
aluminium dakranden voor woningbouw en utiliteitsbouw en voor 
nieuwbouw- en renovatieprojecten. Het assortiment bestaat uit de 
standaarddaktrimmen en uit architectonische dakranden. 
Als marktleider moeten je producten niet alleen van superieure  
kwaliteit zijn, maar ook je serviceapparaat. En je moet meer te  
bieden hebben dan een ander. Zo hebben we de keuze uit  
duizenden varianten aluminium dakranden. Alle modellen zijn  
leverbaar in vrijwel alle Ral-kleuren gemoffeld, brute of geanodi-
seerd. Hierdoor zijn er oneindig veel variaties mogelijk en is er voor 
elk bouwproject een aluminium dakrand die perfect past bij het 
ontwerp. Ervaar zelf wat het is om zaken te doen met een markt-
leider, zoals Roval Aluminium: alleskunner op het gebied van alu-
minium dakranden.Als totaalleverancier levert Roval Aluminium  
de aluminium dakranden desgewenst inclusief boorgaten,  
bevestigingsmiddelen, hoekstukken en verbindingsplaatjes.  
Extra bewerkingen op de bouwplaats of shoppen elders voor 
bijvoorbeeld bevestigingsmiddelen of hoekstukken hoeft niet meer. 
Dat is niet alleen makkelijk, het is ook nog eens tijd- en geldbe-
sparend. Behalve in aluminium dakranden is Roval ook gespecia-
liseerd in aluminium muurafdekkappen, die steeds vaker worden 
gebruikt als dakrandafwerking. www.roval.eu.

STAND 172

GUARDIAN: ASTL VARIABELE AFSCHOTBEVESTIGER
Ben je bezig met een isolatieplan op afschot op een beton dak? Maak je gebruik 
van verschillende lengtematen dakbevestiging om het verschil in isolatiedikte te 
overbruggen? Je hebt meerdere lengtes van de betonslagpluggen nodig, moet 
verschillende producten en hoeveelheden inkopen én aan het eind van het pro-
ject heb je overschot. Daarnaast is het zoeken naar de juiste bevestiger enorm 
tijdrovend. Herken je dit probleem? Guardian biedt de meest efficiënte oplossing: 
de ASTL variabele afschotbevestiger. Hiermee kun je met slechts één bevestiger, 
een hoogteverschil tot 11 centimeter overbruggen. Deze bevestiger verstelt 
zichzelf automatisch. Het enige dat je moet doen is voorboren met onze speciale 

HB-CON boor mét stopper; vervolgens kun je de ASTL tule-schroefcombinatie  
bevestigen. Al meer dan tien jaar zeer succesvol toegepast in Europa.

STAND 129

DAKSAFE
Werken op daken is tegenwoordig aan heel wat veiligheidsnormen, wetgeving en 
arbo-eisen gebonden. Daar weten we bij Daksafe alles van. Daarom leveren wij 
uitsluitend gecertificeerde valbeveiligingssystemen en goedgekeurde producten voor 
dakveiligheid. Maar we doen meer. Want als een ware totaalpartner in dakbeveiliging 
voorzien we u vooraf altijd van het juiste advies en staan we na oplevering met een 
eigen serviceteam paraat bij onderhoud, keuring en inspectie. Standaard of maatwerk, 
zeker Daksafe. Op DAKEN & ZAKEN praten we u graag bij en zullen we tevens onze nieuwe kooi- en 

gevelladder met de naam ‘Holland Ladders’ promoten; de nadruk zal daar liggen 
op de ladderconfigurator via de website.

STAND 102
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DAKEN&ZAKEN DAKEN&ZAKEN

RHEINZINK PRISMO BRENGT KLEUR IN IEDER ONTWERP
Nieuw in het RHEINZINK assortiment: RHEINZINK PRISMO. Met zes op de natuur geïnspireerde 
kleuren biedt PRISMO vele ontwerp-opties. De unieke eigenschappen van RHEINZINK, zoals de 
flexibiliteit, levensduur en het natuurlijke uiterlijk blijven ook bij PRISMO behouden. PRISMO is de 
nieuwe kleurrijke productlijn van RHEINZINK die kleur brengt in ieder ontwerp! Als basismateriaal 
voor PRISMO wordt RHEINZINK GRANUM skygrey gebruikt. Skygrey heeft een mat oppervlak met 
een duidelijke walsstructuur. Hierop is een semi-transparante kleurcoating aangebracht.  
Deze coating geeft een uniek kleureffect en laat tegelijkertijd de onderliggende zinkstructuur 
zien. RHEINZINK PRISMO is verkrijgbaar in zes kleurtinten: gold, brown, red, green, blue en black. 
(RHEINZINK-PRISMO blue en black zijn leverbaar met een minimale afname van 5000 kg.)  

Het materiaal is toepasbaar als dak- en gevelbekleding 
(fels, roeven of losanges) maar ook als dakrand, dakkapel,  
boeideel en omkadering van kozijnen. www.rheinzink.nl STAND 171

WECAL: UITBREIDING PRODUCTRANGE DAKBANEN
WECAL adviseert en levert al bijna 30 jaar dakbedekkingssystemen en introduceert samen met Polyglass® nieuwe producten 
voor de groeiende vraag naar lichtgewicht dakbanen voor multifunctioneel dakgebruik (PV-modules, daktuin, Cool Roofs 
met zonrecflectie etc). Deze producten kunnen universeel ingezet worden in zowel mechanisch bevestigde als geballas-
te daken. Een trend die oorspronkelijk ontwikkeld is voor de Duitse markt waar (tijdelijke) mechanisch bevestiging van 
dak banen in combinatie met dakbegroening in de regelgeving is vastgelegd en die nu ook voor de Nederlandse markt 
beschikbaar komen.

WECAL introduceert de volgende dakbanen:
•  De nieuwe Mapeplan® Plus recyclebare duurzaam milieuvriendelijke PVC-P kunststof dakbanen;  

deze zijn voorzien van een EPD Milieuverklaring en hebben als witte uitvoering een SRI 105. 
•  De nieuwe Mapeplan® TI recyclebare duurzaam milieuvriendelijke TPO kunststof dakbanen zijn voorzien van een  

EPD Milieuverklaring, hebben standaard een witte uitvoering een SRI 102 en zijn FM Approved. 

Daarnaast toont WECAL op de beurs de toepassing  
van de door Polyglass® ontwikkelde en gepatenteerde  
ADESO® zelfklevende bitumen dakbanen met praktijk-
demonstraties. Deze zelfklevende dakbanen zijn samen  
met een aantal speciale onderlagen opgenomen in de 
bekende WECAL Menukaarten die nu per type dakbe - 
dekking (APP/SBS/APAO) doorontwikkeld worden.

STAND 167,168

HET HOOGSTE GEMAK

OUDEMAAS
Oudemaas is een flexibel en klantgericht familiebedrijf gevestigd in Hendrik-Ido-Ambacht.  
Als groothandel voor bouw en industrie houden wij ons dagelijks bezig met innovatie en  
verbeteringen. Ons leveringsprogramma is onderverdeeld in vier productgroepen:
•  Bevestigingssystemen •  Gereedschappen & equipment
•  Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) •  Facility & reinigingsproducten

Een belangrijk aspect bij Oudemaas is de levering van totaaloplossingen. Wij bieden producten  
aan van hoge kwaliteit (A-merken) en met onze specialistische kennis, expertise en ondersteuning  

vanuit onze fabrikanten begeleiden wij u graag naar de slimste  
oplossing voor uw projecten. Goede samenwerkingsverbanden  
en korte lijnen zetten deze kansen om in successen.  
Op DAKEN & ZAKEN praten we u graag bij over ons leveringsprogramma. 

STAND 180

100%
CIRCULAR

Overbrug 
110 cm afschot 

met één 
tule lengte



WECAL: Compleet en objectief in isolatie- & dakbedekkingsmaterialen

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

Inclusief breed assortiment aan bitumineuze en synthetische primers

TOTAALPAKKET VOOR DE DAKDEKKER

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

0343 - 59 50 10

WECALPolyglassAdesoDakbanenOKT22.indd   1WECALPolyglassAdesoDakbanenOKT22.indd   1 16-09-2022   14:2316-09-2022   14:23

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.IMSORB.NL

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

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

HÈT 
ORIGINEEL!
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DE NIEUWE GENERATIE PIR-ISOLATIE
Producent InSus BV uit Duiven lanceert een nieuwe generatie PIR-isolatie. Onder het Insu-label 
wordt duurzame spouw-, vloer- en platdakisolatie op de markt gebracht. In de gloednieuwe 
fabriek van maar liefst 30.000 m2 worden oude PU-sandwichpanelen gerecycled en nieuwe 
isolatieplaten gemaakt. Dus twee fabrieken onder één dak, heel efficiënt.
Na het recyclingproces worden vrijkomende stoffen zoveel mogelijk direct verwerkt tot nieuwe 
isolatieplaten. Indien nodig gaat het niet bruikbare materiaal terug naar de oorspronkelijke 
leveranciers of wordt ingezet voor andere toepassingen. Het unieke gesloten recyclingsysteem zorgt ervoor dat ook de drijf-
gassen worden afgevangen. Schadelijke drijfgassen uit het verleden worden geneutraliseerd zodat deze geen bedreiging 
meer vormen voor het milieu. De nieuwe isolatieplatenlijn heeft een capaciteit van 9.000.000 m2, waarmee InSus de ambitie 

heeft om met duurzame spouw- en platdakisolatie de markt blijvend te veranderen. Samen op weg 
naar circulair. Maak kennis met InSus op DAKEN & ZAKEN.

STAND 116

ÌMSORB
Ccf-nl is bekend van de potten en emmers Imsorb. Deze worden door de dakdekkers 
en installateurs veel gebruikt. Naast deze twee verpakkingen hebben we ook een serie 
zakken die zijn in te zetten op plaatsen waar het water niet kan worden opgevangen en 
op plaatsen waar men lekkage heeft en wil opvangen. 
Sinds 2022 zijn we een samenwerking gestart waardoor we dealer zijn van stroomaccu’s. Stroom is tegenwoordig duur en 

als je via zonnepanelen opgewekte stroom kunt opslaan, is die weer te gebruiken als het uitkomt. Bedrijven 
moeten soms in het weekend de PV-installatie uitzetten, dat is niet meer nodig met accu’s. Deze kunnen we 
leveren in een capaciteit vanaf 2 kWh en zijn modulair uit te bouwen tot 1 mWh. Voor op het werk leveren 

we sets die mobiel zijn en die stroom (230V en ook 380V) kunnen leveren op  
plaatsen waar geen stroompunt beschikbaar is. We zien u graag op de beurs! 
www.ccfnlgroenestroomaccu.nl.

STAND 141

DAKEN&ZAKEN DAKEN&ZAKEN

BWZ HOLLAND
De laatste maanden ging het vrijwel elke dag over de stijgende energieprijzen en  
de noodzaak om te verduurzamen. Wij, als BZW Holland, hebben hét isolatiemateriaal 
als het over naisoleren en/of renoveren gaat. Bijkomende voordelen zijn het behoud 
van originele details en het voorkomen van vele uren timmerwerk. Kortom, dunne 
isolerende folies met een hoog isolerend rendement waarbij weinig ruimte nodig is 
om het toe te passen én het verkrijgen van subsidie mogelijk is!

Neem een kijkje bij onze stand en laat u verrassen over de mogelijk-
heden die het gebruik van isolerende folies u biedt! Advies op maat 
en bij interesse is bezoek op locatie mogelijk! 

STAND 120

EEN DUURZAME TOEKOMST BEGINT VANDAAG, MET INVESTEREN IN KWALITEIT OP IEDERE LAAG.
Quality Roofing Systems is ambassadeur en specialist in duurzame kunststof daksystemen van uitzonderlijke kwaliteit in  
alle lagen. Zie ons als verbinder. Op het punt waar de beste producenten en verwerkers elkaar vinden. We verbinden  
een onderlaag van kwaliteit met een toplaag van geselecteerde partners. Samen voor één 
duurzame oplossing. Zo leveren we duurzame premium kunststof daksystemen. We advise-
ren en ondersteunen proactief én preventief voor onder andere woningbouw, warenhuizen, 
scholen, zorginstellingen, VvE’s en industriecomplexen.
Op donderdag 3 november vindt de tweede editie plaats van de DAKEN & ZAKEN beurs.  

Wij zijn hier aanwezig om kennis te delen over onze producten,  
met in het bijzonder het dak concept met Rhepanol. Neem daarom 
een kijkje bij onze stand en laat u informeren over de beste en 
meest duurzame keuzes op het gebied van dakmaterialen.

STAND 108

ETANCO 
Als Europese fabrikant levert Etanco bevestigingssystemen en toebehoren voor de waterdichtheid in verschil-
lende sectoren van de bouw, zoals dak- en gevelbekleding, dakbedekking, veiligheid, façade, isolatie, hout-
bouw en meer. Op DAKEN & ZAKEN ligt onze focus op de bevestigingsmaterialen en veiligheidsvoorzieningen 
voor het platte dak. Met 101 verschillende ETA-keurmerken beschikt Etanco over een enorm uitgebreid assor-
timent van verschillende bevestigingsmaterialen voor het platte dak. Door de steeds hogere isolatienormen  
en de daarbijhorende dikkere isolatiepaketten kunnen wij steeds langere bevestigingssystemen aanbieden. 
Het valbeveiligingsassortiment van Etanco omvat systemen voor permanente collectieve valbeveiliging op  
het dak met een hekwerk/dakrandbeveiliging.  Deze kunnen zelfdragend, verankerd en neerklapbaar gele- 

verd worden. Etanco beschikt ook over een volledig assortiment voor een veilige  
toegang tot het dak, met kooiladders en gevelladders, en een veilige circulatie op het dak met 
brugtrappen, looppaden, koepel- en lichtstraatbeveiliging. Ontdek ons uitgebreide  
programma en de meerwaarde van een totaalleverancier. STAND 155

NOPHADRAIN: GEBRUIK DE RUIMTE!
Al meer dan twintig jaar geeft Nophadrain invulling aan haar filosofie ’gebruik de ruimte’ 
met de ontwikkeling en productie van slimme systemen voor het inrichten van gebruiks-
daken. Daarbij vervullen we een belangrijke rol bij de advisering en zijn we nauw betrokken  
bij de uitvoering. Nophadrain ontwikkelt en produceert systemen die vegetatie en beloop- 
en berijdbare verhardingen op daken en parkeerkelders mogelijk maken. In onze slimme 
drainagesystemen voegen we de verschillende functielagen in de opbouw van een  
gebruiksdak samen tot één product. En bent u ook al bekend met slimme combinatie van 
waterretentie en waterbuffering van Nophadrain? We vertellen u graag meer over hoe u met  
het toevoegen van een extra waterbuffer de waterhuishouding op een intensief of extensief groendak naar een hoger niveau 

tilt, en hoe het de kleine waterkringlopen versterkt. Op donderdag 3 november 2022 
vindt u ons op de vakbeurs DAKEN & ZAKEN. Zien we u daar?

STAND 158

RECTICEL: EFFECTIEF EN DUURZAAM GEÏSOLEERDE DAKEN  
Een toekomst met goed geïsoleerde gebouwen en energieverlies zoveel mogelijk beperken is ons doel. Effectief en duur-
zaam isoleren zorgen dat energie niet verloren gaat en CO2-uitstoot wordt verminderd. Met dakisolatie zijn veel voordelen  
te behalen! Het kiezen van het juiste isolatiemateriaal is daarbij essentieel. Een van de toppers op het platte dak is  
Eurothane® Silver. Deze universele thermische isolatieplaat is tevens verkrijgbaar in afschot. Standaard FM Approved en 
KOMO-gecertificeerd om met diverse dakbedekkingssystemen te combineren. Of maak kennis met Deck-VQ®,  
een beschermde vacuümisolatie 
plaat (de enige op de markt). 
Een echte probleemoplosser als 
de ruimte om te isoleren beperkt 
is. Deze plaat heeft bij een dikte 
van 45 mm een RD-waarde van 
5m²K/W. Recticel Insulation levert 
isolatieoplossingen aan bouw-
professionals voor nieuwbouw- en 
renovatieprojecten. Wat wij belang-
rijk vinden? Het leveren van een 
betrouwbaar partnerschap en de 
juiste expertise aan de bouwsector. 
We ontzorgen onze opdrachtge-
vers en realiseren de beste oplos- 
sing voor elk isolatievraagstuk. 
Onze isolatie experts geven advies, 
bieden technische ondersteuning, 
verzorgen berekeningen, afschot-
plannen, bestekteksten en legin-
structies. www.recticelinsulation.nl.  

STAND 136



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
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DAKEN&ZAKEN

RETENTIEDAKEN VAN OPTIGRÜN 
Optigrün, marktleider op het gebied dakbegroeiing en daktuinsystemen zal ook 
dit jaar weer aanwezig zijn op DAKEN & ZAKEN. Doel van de deelname is om 
kennis over te dragen aan de dakenbranche, met name het hoe en waarom 
van retentiedaken en welke rol de dakdekker hierin kan hebben op het gebied 
van een kwalitatief hoogstaande dakbedekkingsconstructie. Retentiedaken  
nemen een grote vlucht in de bouw vanwege vergunningen en verankering  
in beleid. Niet elke dakdekker is bekend met de eisen en voorwaarden aan 
dakbedekking, met details en aansluitingen wanneer de afwerking van  
het dak een retentiedak is met bijvoorbeeld een intensieve daktuin daarop. 

Tijdens DAKEN & ZAKEN laten we de verschillende  
opbouwen zien, maar ook de do’s and don’ts van dergelijke daken. 

STAND 104
D É  D A K B E G R O E N E R

BEZOEK LEISTER OP DAKEN & ZAKEN 2022!
Wij hebben alles voor het perfect lassen van platte en licht hellende daken.
www.leister.nl
www.leister.shop

STAND 132

BREED SCALA AAN ZINKPRODUCTEN
Volgens EN988 standaard geproduceerd, zorgt El Zinc® titaanzink voor 
een lange levensduur, een prachtige uitstraling en een hoogwaardige 
oplossing voor nieuwe bouwontwikkelingen. Het bedrijf beschikt over  
het KOMO-certificaat voor haar platte producten en beschikt met haar 
team van experts over alle gewenste vakkennis om u bij uw projecten 
van dienst te zijn.
In onze Nederlandse voorraad treft u naast de traditionele zinken rollen 
en platen (El Zinc® Natural), een breed scala van geprepatineerd  
architectonisch zink verkrijgbaar in 8 gekleurde afwerkingen:

• El Zinc Rainbow® rood, blauw, groen, zwart, goud en bruin,
• El Zinc Graphite®: donkere grijstint
• El Zinc Slate®: pre gepatineerd mat grijs

Asturiana de Laminados S.A. werd opgericht in 2006 onder de merk-
naam El Zinc® en is snel uitgegroeid tot een van ’s werelds toonaan-
gevende fabrikanten van gewalst zink voor architecturale metalen  
bekleding. El Zinc® helpt ontwerpers tot de verwerkers aan alle informatie 
en begeleiding om hoogwaardige gevels en daken te kunnen reali-
seren. Zoals bijvoorbeeld de strakke lijnen van het door Jaap Stobbe 
Architecten ontworpen woningbouwproject dat een elZinc Graphite fels-

naaddak met zonnepanelen 
combineert. Gerealiseerd 
door ver werker Zink en Zetten Noord.

STAND 120

Vanaf nu online
Onze volledig vernieuwde website

www.dakweb.nl
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Hoe Planet Passionate bent u?

Kingspan Unidek zet alles in het werk om volledig 
circulaire producten aan te bieden en zoveel 
mogelijk een circulaire bouw te realiseren.

Doet u mee? 
-  Vraag naar ons ‘Bio’-portfolio waar 

hernieuwbare grondstoffen aan toegekend zijn.

-  Ontwerp en bouw remontabel met een volledig 
circulair dakbedekkingssysteem

-  Lever uw (schoon en kaal) EPS snijafval weer in, 
zodat we dit opnieuw kunnen gebruiken.

-  Lever uw (schoon) EPS sloopafval in, zodat dit 
via PSLoop wordt omgezet in grondstof voor 
nieuw EPS.

Meer info
Kijk op www.unidekplatdak.nl of bel +31 (0) 492 378 111

Jouw 
volmaakte 
kooiladder

HET HOOGSTE GEMAK

Leadax Roov

Leadax Roov is gemaakt met PVB-folie, een reststroom uit veiligheidsglas 
waarvan jaarlijks 1,5 miljard kilo beschikbaar is in Europa. Daarnaast is 
Leadax Roov recyclebaar. Een slimme, circulaire oplossing voor 
platdakbedekking dus!

Het nieuwe groen is wit
Leadax Roov heeft een fors lagere milieufootprint dan vergelijkbare platdak-
bedekkingen en draagt het bij aan een betere MPG-score (MilieuPrestatie 
Gebouwen). Het witte oppervlak re� ecteert zonnestraling in hoge mate, met 
een koeler binnenklimaat en mogelijke energiebesparing tot gevolg. Een wit dak 
is ook de perfecte basis voor zonnepanelen. Vandaar: het nieuwe groen is wit! 

Ontdek de verschillende verwerkingsmethoden en toepassingen op 
wienerberger.nl/leadaxroov en maak kennis met de bijbehorende 
accessoires en services voor een probleemloze verwerking.

De slimme, circulaire oplossing 
voor platdakbedekking

NIEUW

Bezoek onze 
stand op de beurs
 DAKEN EN 

ZAKEN
voor een demo 
(standnr. 142)
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Hét filiaal voor al uw dakmateriaal

BROUWERS
ZINK & DAK

De feestavond wordt 
u aangeboden door:

Vrijdag 24 maart 2023
Evenementencentrum                                         in Nijkerk

Dak van het Jaar 2022

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

De presentatie zal in handen zijn van dagvoorzitter 
Rens Merckelbach

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

Rond 20.15 uur Optreden van Tonprater 
Rob Scheepers

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

22.30 – 00.45 uur Optreden van de meestermixer 
DJ Ben Liebrand

01.00 uur Einde feestavond

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

D É  D A K B E G R O E N E R

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

NATUURINCLUSIEF BOUWEN

“De waarde van groen overstijgt alles”

De afgelopen zomer maakte eens te meer duidelijk dat klimaatveran-

dering geen theorie meer is. Steeds meer mensen gaan inzien dat er 

iets nodig is om de klimaatverandering het hoofd te bieden. Maar hoe 

ver willen we daarin gaan? Een brede coalitie van partijen vraagt in 

een petitie de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 

om natuurinclusief bouwen als verplichting op te nemen in de nieuwe 

Omgevingswet. Nico Wissing van NL Greenlabel, één van de initiatief-

nemers van de petitie, licht dat standpunt toe.

dat er een zware crisis is, maar de bewustwording wordt 
groter. Dat maakt de tijd rijp. Het is rijkelijk laat, je zou kunnen  
zeggen dat het al te laat is en we het tij niet meer kunnen  
keren. Maar het heeft geen zin om zo te denken. We kunnen  
met de hele maatschappij onze schouders eronder zetten. 
We kunnen bomen planten, de omgeving vergroenen,  
de monocultuur doorbreken, onze gewoontes veranderen. 
Ook al is het laat, ik kan wel juichen dat er nu eindelijk 
aandacht voor is.”

2.  Is wetgeving de weg ernaartoe,  
is vrijwilligheid niet beter?

Wissing: “Het zou beter zijn als we het zonder wetgeving 
konden regelen. Dwang levert weerstand op. Maar het 
helpt wel. Ambtenaren zeggen soms dat bepaalde dingen 
niet kunnen omdat ze niet overeenkomen met de regel-
geving. We vragen met deze petitie om nieuwe regelgeving. 
Als je een gebouw laat neerzetten, kan dan de architect of 
de ambtenaar van de gemeente je erin meenemen om de 
juiste beslissingen te nemen. Het gaat er niet om om dingen 
van bovenaf op te leggen, maar om bewustwording te 
creëren. Zo creëren we een systematiek waarin je aan de 
slag kunt om het juiste te doen.”

Nolanda Klunder

Nu er plannen zijn om een miljoen nieuwe woningen te 
bouwen is het van het grootste belang om dat te doen met  
respect voor de natuur, zeggen de opstellers van de petitie 
Natuurinclusief bouwen. Een brede coalitie van  partijen 
pleit er in de petitie voor dat natuurinclusief bouwen ver- 
plicht wordt in de nieuwe Omgevingswet. Initiatiefnemers van  
de petitie zijn NL Greenlabel en Ballast Nedam Development. 
“Het begrip ‘Natuur inclusief bouwen’ is jaren geleden op 
ons kantoor ontwikkeld, maar deze petitie is nadrukkelijk 
een samenwerking met heel veel partijen”, vertelt land-
schapsontwerper Nico Wissing. 

Samen met Lodewijk Hoekstra richtte Wissing in 2010  
NL Greenlabel op, een organisatie met als doelstelling om 
te komen tot een eenduidige norm over duurzaamheid 
van groen in de leefomgeving. “Bij NL Greenlabel zeiden we 
vanaf het begin: als je iets bouwt, laat dat zich dan voegen 
naar het landschap en niet andersom. Geef ecologie de 
hoofdrol, zodat de natuur zich kan herstellen en misschien 
zelfs uitbreiden. Er moet meer balans komen tussen mens 
en ecologie en dat begint aan de tekentafel. Dáár moet je 
kiezen voor de juiste materialen en de juiste inpassing in de 
omgeving, zodat je klimaatbestendig bouwt met respect 
voor de biodiversiteit.” Als er iemand is die heel erg veel 
weet over natuurinclusiviteit, is het Nico Wissing. Roofs legt 
hem acht kritische vragen voor.

1.  In jullie petitie vragen jullie om wetgeving.  
Waarom nu?

Wissing: “Omdat de regering, de ministeries en de ambte-
naren nu zo ver zijn dat ze ervoor openstaan. Toen we 
twaalf jaar geleden begonnen, waren we roependen in de  
woestijn. Er zijn nu nog steeds mensen die niet willen zien  

3.  Er speelt heel veel in de bouw. Waarom zou natuur-
inclusief bouwen voorrang moeten hebben?

Wissing: “Omdat natuurinclusief bouwen heel veel voordelen 
biedt. Bijvoorbeeld: op de Floriade zijn prachtige natuurlijke 
bouwmaterialen te zien, zoals miscanthusgras, lisdodde, 
algen, hennep en vlas. Deze culturen kan je in Nederland 
laten groeien. Daardoor kan de agrarische wereld in 
Nederland economisch voordeel krijgen. Sommige van die 
gewassen kunnen meer vocht verdragen, waardoor het 
waterpeil verhoogd zou kunnen worden en we verdroging 
tegengaan. Ook heb je geen transport nodig om ze hier-
naartoe te brengen en ecosystemen aan de andere kant 
van de wereld worden niet verwoest voor onze producten. 
Bij natuurinclusief bouwen heb je het niet over een groen 
dakje, maar over zo bouwen dat je samen werkt aan natuur-
herstel. De biodiversiteit kan weer toenemen, men kan zijn 
eigen voedsel verbouwen en de eigen energie opwekken.”

4.  In de petitie wordt gepleit voor drie maatregelen.  
De eerste: “In elke woning moeten nestelgelegen- 
heden worden gerealiseerd voor gebouwafhankelijke 
soorten waaronder de huismus, gierzwaluw en vleer-
muizen”. Hoe verhoudt natuurbehoud zich hier tot 
ongedierte bestrijding? Waar ligt de grens tussen wat 
we wel of niet willen in de bebouwde omgeving?

Wissing: “Natuurlijk wil niemand ongewenst gedierte in huis. 
Het woord ‘ongedierte’ gebruik ik niet, net zoals er geen 
‘onkruid’ bestaat. Wat men ‘onkruid’ noemt, is vaak een 
prachtige plant. Je houdt gedierte uit huis door het huis 
netjes afgesloten te bouwen. Maar buitenshuis mag alles 
rondrennen en -vliegen. We zullen misschien weer moeten  
wennen aan meer dieren rondom het huis. Bewoners vinden  
dieren rondom het huis te vaak schadelijk en eng.  
Veel mensen proberen mollen bijvoorbeeld uit hun tuin te 
houden, terwijl de mol een heel nuttig dier is dat de grond 
los houdt. Vergeet trouwens niet dat er minder overlast van 
dieren zal zijn als de natuur weer meer in balans is.”
 
5.  De tweede maatregel: “Alle platte daken dienen  

dubbel te worden gebruikt, in ieder geval voor zonne-
panelen en/of vegetatie.” En de hellende daken?

Wissing: “Die moeten uiteraard ook meer gebruikt worden. 
Er kan ook op hellende daken heel veel. Ik heb al 27 jaar 
een groen dak op mijn kantoor met een hellingsgraad  
van 45°. Men zei dat dat niet kon. Natuurlijk kan dat wel.  
En wateropslag kan ook op een hellend dak.”

6.  De derde maatregel: “Elke woning dient uitzicht te 
hebben op natuurlijk groen, de openbare ruimte dient 
voor minimaal 30% uit groen te bestaan en er moet 
op wandelafstand toegang zijn tot openbaar groen.” 
Waar halen we die ruimte vandaan?

Wissing: “We kunnen blik en beton vervangen door groen. 
We kunnen parkeerplekken groen maken. Neem een  
straat met aan weerszijden een betegeld trottoir van  
anderhalve meter breed: daar maak je één trottoir van met 
een wandelpad, de rest kan groen worden. Bij renovatie 
van een flatgebouw vervang je de appartementen van 
één woonlaag door een binnen-/buitentuin. Er kan zo veel, 
maar we doen te weinig.”

7. Is dat niet duur? 
Wissing: “Het is van groot belang dat men gaat inzien dat  
groen waarde vertegenwoordigt. Bij NL Greenlabel werken  
we er daarom aan om groen te kapitaliseren, door data 
over hittestress en wateroverlast te verzamelen en te ont-
sluiten. Groen verhoogt het welzijn en de gezondheid in 
een woonwijk. De waarde van groen overstijgt alles.  
Een stadsplein met tegels, riolering en straatmeubilair kost 
veel geld, terwijl niemand blij wordt van beton. Als je die 
tegels vervangt door groen, help je de biodiversiteit, stroomt 
hemelwater niet naar het riool, zorg je voor verkoeling en 
heb je een omgeving gecreëerd waar mensen zich fijn 
voelen. Denk aan de voordelen van groene daken voor ver-
koeling, waterbuffering en insecten. De waarde van groen 
zal steeds duidelijker worden naarmate de temperaturen 
stijgen. Van groen kan je eten, je kan ervan genieten en 
er gelukkiger van worden. Wat we natuur inclusief bouwen 
noemen, is in wezen biofilie. Je maakt gebruik van de dien-
sten van je ecosysteem: weer, wind, zon, water en bodem 
bieden talrijke voordelen. Die mogen we gratis gebruiken.”

8.  Even concreet naar de dakenbranche. Wat moet men 
in de dakenbranche morgen anders doen dan nu?

Wissing: “Groene daken zouden vanzelfsprekend moeten 
zijn. De pakketten voor groendaken zouden integraal uit de 
fabriek moeten rollen, zodat het helemaal geen keus is of 
je wel of geen groen op het dak aanbrengt. En dan moet 
het niet meer gaan om sedumdaken, maar om leefbare, 
inheemse daken. Kruidenrijke daken. Misschien zelfs eetbare 
daken, zodat je groente kunt plukken van je eigen dak. 
Verder moeten materialen minder gericht zijn op schoon 
blijven. Veel bouwmaterialen zijn zo gemaakt dat mossen er 
niet makkelijk op groeien. Maar dakbedekkingsmaterialen 
zouden juist ruimte moeten bieden aan het leven om ons 
heen. Waar groen groeit, is het koeler.” ■

Gevel stadhuis Venlo. (Nanda Sluijsmans 

Den Haag Wikimedia commons)
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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 productivi-
teit, efficiënter werken en hogere klanttevredenheid.

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

Wat is inspiratie en waarom is dit zo belangrijk? Wat heb je 
eraan? Geeft inspiratie bezieling? En wist je dat inspiratie, 
mensen inspireren of zelf geïnspireerd raken, bijdraagt aan 
een gelukkiger leven? Na wat googelen vind je de bete-
kenis van het woord inspiratie. Inspiratie betekent letterlijk 
inademing, het opzuigen van lucht naar de longen.  
In de spreektaal wordt inspiratie gebruikt als synoniem 
voor ideeën hebben, bezieling en ingeving.

Tijdens het googelen ben ik ook het volgende tegen-
gekomen over inspiratie:
•  inspiratie zorgt voor intrinsieke motivatie;
•  inspiratie leidt tot (persoonlijke) groei & ontwikkeling;
•  inspiratie brengt jezelf en anderen in beweging;
•  inspiratie biedt hoop en geeft houvast voor een  

positieve toekomst;
•  inspiratie zorgt ervoor dat je (nog) meer op zoek  

gaat naar jouw innerlijke drive en passie;
•  inspiratie geeft ruimte voor creativiteit, innovatie  

en het denken in mogelijkheden;
•  inspiratie geeft positieve energie.

Het lijkt allemaal filosofisch maar door inspiratie worden 
gelukstofjes aangemaakt. Ooit geïnspireerd geraakt en 
je tegelijkertijd lamlendig gevoeld? Onmogelijk, die twee 
kunnen niet samen.

Nu we weten dat inspiratie helpt in het ervaren van een 
leuker werkend leven is het tijd om dit ook op te zoeken. 
Ergens inspiratie uithalen is heel persoonlijk. Het kan zijn 
dat je inspiratie haalt uit een hobby, je werk, dingen die je 
hebt meegemaakt of uit andere mensen. Het kunnen  
bekendheden zijn zoals Gandhi, Einstein, Dalai Lama,  
Plato of Shakespeare, maar het kunnen ook mensen uit  
je omgeving zijn zoals je vader, moeder, buurjongen  
of de aanvoerder van de volleybalclub.

Ook in Beugen zijn we hier, vaak toch wel onbewust, mee 
bezig. We lezen vakliteratuur, gaan naar netwerkbijeen-
komsten, zien voordrachten en presentaties. En ga zo 
maar door. We worden geïnspireerd en proberen dit ook 
weer over te dragen. We worden gelukkig, we groeien,  
zijn actief en staan zonnig in het leven. Vaak zie je dat 
mensen die inspirerend zijn, ergens met volle bezieling 
voor gaan. En vaak ook vanuit een zingevend karakter, 
niet ter ere en glorie van zichzelf, maar juist voor anderen. 
Sta dus niet stil en ga op zoek naar jouw inspiratiebron.

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

‘ Inspiratie’ 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



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

Vol trots kondigen wij de opening aan van onze 22e vestiging in Nederland!  
Aabo Trading Groningen beschikt over onze zeer ruime voorraad dakmaterialen, 
isolatiematerialen en álles dat nodig is om vakwerk te maken.

Geheel in lijn met onze formule is ook Aabo Trading Groningen 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. 

Daarnaast is Aabo Trading Groningen 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. 

Wij nodigen u graag uit om zelf te komen ervaren wat wij bedoelen 
met Álles voor het dak. Het team van Aabo Trading Groningen staat 
vanaf nu voor u klaar! 

Aabo Trading Groningen
Osloweg 97 
9723 BK Groningen

T:  088-9965640
E:  gron@aabo.nl

Onze shop, zetterij en ons 
magazijn zijn elke werkdag 
geopend van 07.00 tot 17.00u.

Vanaf nu geopend:
Aabo Trading Groningen

Meer weten over 
Aabo Trading? 

Ga naar onze website!

Álles voor het dak. www.aabo.nl

Álles voor het dak,
nu ook in Groningen!
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INTERNATIONALE DAKEN

Heb je ooit gehoord van een vulkaan waarin je kunt baden in de  

luxe van een vijfsterrenhotel? En dat er in diezelfde vulkaan een  

hypermarkt, een spa met fitnessruimte en een overdekt zwembad,  

een bioscoop, een kunstgalerie, meer dan 150 winkels en verschil-

lende restaurants en bars aanwezig zijn? En dat het centrum van die  

vulkaan een plek is waar mensen elkaar kunnen ontmoeten?  

Dat is allemaal te vinden in Il Volcano Buono – ofwel, De Mooie Vulkaan, 

die is gebouwd in Nola. We bevinden ons ten noordoosten van Napels, 

en van de Vesuvius.

Shoppen in  
een vulkaan

Tekst: Joep Klerx

Het projectontwerp – bedacht door architect Renzo Piano – 
is geïnspireerd op het omringende landschap, en dan met 
name op de nabijgelegen vulkaan Vesuvius. Behoudens de 
iets strakkere lijnen, is Il Volcano Buono zelfs een op schaal 
van 1:50 gemaakte kopie van de Vesuvius. En waar een  
vulkaan normaal op een natuurlijke manier ontstaat  
(en deze vulkaan er door de begroeiing op het dak ook erg 
natuurlijk uitziet), was er om deze kunstmatige variant te rea- 
liseren toch echt geld nodig: een slordige 180 miljoen euro. 

INTEGREREN IN HET LANDSCHAP
De vorm van het gebouw contrasteert met de rechtlijnige  
gebouwen van het nabijgelegen zakencentrum. De activi-
teiten van het centrum bevinden zich op verschillende 
niveaus. Het centrale plein – dat met een diameter van  
160 meter lijkt op het beroemde Piazza del Plebiscito in het 
nabijgelegen Napels – vormt het centrum van de vulkaan 
en wordt gebruikt voor concerten, evenementen en markten. 
De vulkaanimitatie is gemaakt van gewapend beton en is 
bedekt met gras en planten, waardoor het gebouw in het 
omringende landschap verdwijnt: het doel van het project 
was dan ook om het gebouw in het landschap te integreren, 

in plaats van het te bezetten. Dat is gelukt, want van buiten-
af is het gebouw, met uitzondering van de zes verschillende 
ingangen, praktisch onzichtbaar als bouwwerk, omdat het 
zo goed opgaat in het omliggende landschap. Er is ook  
gedacht aan natuurlijke lichtinval. Het dak is namelijk voor-
zien van een reeks dakramen met zonwerend isolatieglas. 
Het zonlicht – en dan vooral de hitte – wordt gefilterd,  
waardoor er toch een dosis natuurlijke lichtinval binnen-
treedt en dat zorgt voor minder energieverbruik als het op 
kunstlicht aankomt.

CONCENTRISCH PLEIN
Het totale gebouw heeft een diameter van 320 meter.  
Aan de buitenkant, op het basisniveau van de parkeer-
plaatsen, wordt het natuurlijke landschap van de vulkaan 
onderbroken door vijf hoofdingangen die, op basis van  
de richtingen, naar de kern van de vulkaan leiden.  
Deze vijf ingangen voor bezoekers zijn vernoemd naar de 
nabijgelegen kustplaatsjes Capri, Sorrento, Amalfi, Positano 
en Ischia. Een ongeveer 80 meter brede ring, die onderver-
deeld is in de zes secties, bevat de openbare ruimte met een 
bioscoop, ruimten voor tentoonstellingen en conferenties, 
restaurants en een hotel. De kern van de vulkaan bestaat 
uit het centrale plein met een diameter van 160 meter die 
is verdeeld in drie concentrische zones. De binnenzone is 
met een podium gewijd aan voorstellingen en concerten, 
de middelste is gereserveerd voor de winkels en de buiten-
ste ring, die het dichtst bij het gebouw ligt, bestaat uit een 
groot park gevuld met dennenbomen.

VULKAANRAND
Het plein wordt omsloten door een doorlopende gevel van 
glas en modulaire panelen. Deze aluminium panelen zijn 
geanodiseerd in kleuren variërend van rood naar lichter 
geel. Op iets meer dan 13 meter hoogte vanaf het plein rijst 
boven de panelen de rand van de namaakkrater op die 
rust op slanke, stalen balken die op hun beurt steunen op 
betonnen pilaren met een diameter van een meter en  
met verschillende hoogtes. Het verschil in hoogte van die 
pilaren geeft de bovenrand de variërende hoogte van 25 
tot 41 meter, wat uiteindelijk zorgt voor de nabootsing van 
de natuurlijke glooiing van een vulkaan.  

IL VULCANO BUONO, NOLA

Il Vulcano Buono, met op de achtergrond het silhouet van de vijftig keer zo grote Vesuvius.  

(Foto: Studio Maggi / Moreno Maggi / © RPBW - Renzo Piano Building Workshop Architects)

Het plein wordt omsloten door een doorlopende gevel van glas en 

modulaire panelen. (Foto: Studio Maggi / Moreno Maggi / © RPBW - 

Renzo Piano Building Workshop Architects)

Een blik in de ‘krater’. (Foto: Studio Maggi / Moreno Maggi / © RPBW 

- Renzo Piano Building Workshop Architects)
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Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

De stalen kolommen zijn er in sets van twee, drie of vier en 
vormen een elegante ondersteuning van de vulkaanrand 
die doet denken aan een rij bomen; waarbij de pilaren de 
stam zijn en de stalen balken de uitstekende takken. 

Het glooiende en natuurlijke karakter wordt aan de ooste-
lijke helling abrupt verstoord. Hier loopt het groenrijke dak 
van gewapend cement en graszoden niet tot aan de 

grond maar is een rechthoekig bouwwerk ingevoegd  
om plaats te bieden voor een hypermarkt en 680 parkeer-
plaatsen voor de bezoekers van de vulkaan. 

Il Vulcano Buono is in twee fases gebouwd. De eerste fase 
ging in 1995 van start, de bouwwerkzaamheden voor de 
tweede fase begonnen in 2001. In 2007 werd het complex 
uiteindelijk voltooid. De 180 miljoen euro werden gedeeltelijk 

gedekt door regionale financiering voor wederopbouw en 
ontwikkeling. Het hele complex beslaat een oppervlakte 
van ongeveer 500.000 m2. Het gebouw zelf, exclusief de 
hypermarkt, beslaat zo’n 80.000 m2 en daarvan neemt het 
centrale plein zo’n 20.000 m2 voor z’n rekening.  

De hypermarkt is meer dan 13.000 m2 groot. Het dak zorgt 
voor zo’n 60.000 m2 aan groen, waarvoor graszoden in 
combinatie met 2.500 planten zijn gebruikt. Op het com-
plex zijn parkeerplaatsen voor 8.000 auto’s. 

Een ontzagwekkend groot project. En dan te bedenken dat 
de Vesuvius, die met zijn dreigende silhouet in de verte het 
decor vormt,wel vijftig keer zo groot is. ■

INTERNATIONALE DAKEN IL VULCANO BUONO, NOLA

Doorsnede van het complex. (© RPBW - Renzo Piano Building Workshop Architects)

Aanleg van het enorme groendak. (Foto: Studio Maggi / Moreno Maggi / © RPBW - Renzo Piano Building Workshop Architects)

Het centrale plein in de avond. (Foto: Studio Maggi / Moreno Maggi / © RPBW - Renzo Piano Building Workshop Architects)

“ Il Volcano Buono is  
een op schaal van 1:50  
gemaakte kopie van de 
vulkaan de Vesuvius.”



Groener 
bouwen

www.idverde.nl

Specialist in dak- en gevelgroen. Van advies en ontwerp tot en met aanleg en 
onderhoud. Met specialistische kennis en onze jarenlange ervaring helpen wij  
met groene, duurzame en toekomstbestendige oplossingen voor uw vastgoed.
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De mogelijkheden die zetwerk op maat biedt zijn eindeloos. Van het 
bekleden van een dakkapel en afwerken van goten tot  het compleet 
bedekken van een dak én gevels met bijv. felsbanen. Maar ook het 
inpakken van oude kozijnen met Plastisol of bekleden van details aan 
een pand met zink, koper of PVDF: ons zetwerk op maat is oneindig 
veelzijdig. 

Wij zijn er trots op de enige landelijke aanbieder te zijn die in staat is 
om onmiddellijk na opdracht razendsnel zetwerk op maat te zetten. Wij 
beschikken namelijk over 22 industriële zetterijen verspreid door heel 
Nederland. Dit jaar komen daar zelfs nog 2 zetterijen bij! Daardoor hoeft u 
nooit meer één of meerdere dagen te wachten op uw zetwerk, maar kan 
het altijd razendsnel ergens in de buurt voor u gezet worden! 

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

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

Razendsnel in heel NL!
Zetwerk op maat, nu vanuit 22 zetterijen.

Waarom zetwerk van Aabo Trading?

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

Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

Zetwerk in  
heel Nederland!
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NIEUWSLIJN

A G E N D A
6 oktober 
MVO Webinar DE AFVALLOZE WERKPLAATS
Kom erachter hoe een afvalloze bouwplaats eruitziet, 
leer over alternatieve materialen, nieuwe bedrijfsmodellen en 
circulaire inkoopprocessen en kom meer te weten over de 
gezamenlijke uitdagingen en de samenwerking die daar-
voor nodig is. Van 13.30 – 15.00 uur. www.mvonederland.nl

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

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

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

P E R S O N A L I A
Meuwissen Gerritsen 
Robbert de Jong (rechts)  
begint per 1 november als  
commercieel directeur bij  
Meuwissen Gerritsen,  
producent van technische  
bouwfolies. Hiermee neemt  
het bedrijf de volgende  
stap in de professionalisering  
en uitbreiding van het commerciële team. “Onze pro-
ducten dragen bij aan een langere levensduur van  
constructies en het verbeteren van de energieprestatie.  
De vraag naar onze producten groeit, zeker in de 
huidige tijd, substantieel en de kansen in export en 
uitbreiding van onze technische mogelijkheden zijn 
dan ook enorm. Om die potentie te kunnen realiseren is 
het een logische keuze om onze directie uit te breiden,” 
legt Jaap Jan Gerritsen (links), algemeen directeur van 
Meuwissen Gerritsen uit.

Craftview/Gilde
Craftview Software GmbH heeft  
het managementteam voor de  
regio Benelux versterkt met  
Fadi Malti (Head of Finance, links)  
en Marcel Mulder (Head of Sales).  
De twee ervaren managers zijn  
sinds kort verantwoordelijk voor  
de uitbouw van het bedrijf in  
Nederland, België en Luxemburg.  
Craftview nam in 2021 Gilde Software over en werd  
daarmee in Nederland een van de toonaangevende  
leveranciers van bedrijfssoftware in vooral bouwgerela-
teerde branches. “Voor onze klanten in Nederland en 
België verandert er niets”, zegt Mulder. “Craftview/Gilde 
blijft haar klanten ondersteunen bij de digitalisering van 
hun dagelijkse processen en blijft softwareoplossingen 
op maat bieden. Dat kan heel gemakkelijk, omdat 
Moser, het bedrijf achter de Gilde-oplossing, ook een 
dochter is geworden van Craftview.”

GENOMINEERDEN DUTCH DAYLIGHT AWARD 2022 BEKEND
De Dutch Daylight Award is een tweejaarlijkse kwaliteitsprijs die sinds 2008 in 
het leven is geroepen met als doel bijzondere daglichtarchitectuur te belonen 
en onder de aandacht te brengen, zodat dit een inspiratie kan vormen voor 
toekomstige bouwprojecten. Dit jaar hebben 25 projecten zich ingeschreven.  
Hieruit heeft de jury bepaald welke projecten zijn genomineerd voor de shortlist. 
Kleiner dan 1.000 m²:
- Floating Home | Amsterdam | i29 architects
- The Nature Pavilion | Almere | DP6 architectuurstudio
- Villa Bos | Rhenen | Huibers van Weelden Architecten
Gelijk of groter dan 1.000 m²:
- Isala | Meppel | Vakwerk Architecten
- Provinciehuis Zuid-Holland | Den Haag | Kraaijvanger Architects
- SRON | Leiden | Ector Hoogstad Architecten
- Edge Amsterdam West | Amsterdam | de Architekten Cie.
Eind september gaat de jury elk genomineerd bij project op daglicht bezoek, op woensdag 23 november gaat de feestelijke 
uitreiking plaatsvinden in het Co Creation Centre - The Green Village bij de TU Delft. https://dutchdaylight.nl

ACO PROFILINE
Ook al is ervoor gezorgd dat tuindaken, terrassen en balkons volledig 
waterdicht zijn uitgevoerd, dan kan er nog steeds schade ontstaan 
door opspattend en opstuwend water. Hierbij valt te denken aan 
 schade aan gevelbekleding, kozijnen, ramen, deuren of zelfs de iso-
latie. ACO Profiline gevelafwatering is de oplossing voor dit probleem.  
Het systeem zorgt voor een snelle waterafvoer van oppervlakken 
maar ook grote hoeveelheden hemelwater afkomstig van hoge  
gevels. Zo worden waterplassen langs gevels vermeden en binnen-
ruimten beschermd tegen inwateren. Ook spatwater bij slagregens 
wordt verminderd zodat de gevel minder snel vervuilt. www.aco.nl

STIHO ZET ELEKTRISCHE 
VRACHTWAGEN IN
Vanaf 7 september  
krijgen Stiho-klanten in 
de regio Haarlem en  
Amsterdam hun mate-

rialen bezorgd met Stiho’s eerste elektrische vrachtwagen. 
Dit is een logische vervolgstap in de verdere verduurzaming 
van de bouwmaterialengroothandel. Mark van Breukelen,  
Business Unit Manager bij Stiho: “Transport levert een 
aanzienlijke bijdrage aan CO2-uitstoot. Bij Stiho zetten we 
ons in om de CO2-uitstoot van onze bedrijfsvoering zoveel 
mogelijk te beperken. Door ons partnership met de  
Haarlemse vervoerder Van Santen GRP en truckbouwer MAN 
kunnen we per heden onze klanten in de regio Haarlem en 
Amsterdam beleveren met de elektrische vrachtwagen.”  
Het is Stiho’s ambitie om begin 2024 ook Den Haag,  
Rotterdam en Utrecht elektrisch te beleveren. Van Breukelen: 
“We willen dat ons transport in 2028 volledig duurzaam is. 
We willen de wereld goed achterlaten voor de generaties 
na ons. Daarnaast is het simpelweg zo dat wet- en regel-
geving verandert. We grijpen de kans om de bouw te ver- 
duurzamen met beide handen aan.”

DAKEN&ZAKEN

DE JUISTE WERKBROEK
Wat is een goede 
werkbroek? Heb je een 
veeleisend beroep, ga 
dan voor bescherming, 
functionaliteit en stevige 
stoffen. Voor lichtere werkzaamheden kies je soepelere 
stoffen met meer stretch voor comfort en bewegingsvrijheid. 
Afhankelijk van het seizoen kies je voor de dikte van de stof. 
Een goed passende werkbroek zit wat ruimer voor meer  
bewegingsvrijheid. Zo zorgt de Rugged Flex® technologie 
van Carhartt voor stretch wat maakt dat je makkelijker op de 
steigers klimt en zonder problemen kunt hurken en knielen. 
Daarbij is een gearticuleerde knie-inzet ook erg prettig.  
De Carhartt Steel Rugged Flex® Relaxed Fit Double-Front 
Cargo Multi-Pocket Work Pant is een stevige, heavy-duty heren-
werkbroek met veel zakken en is speciaal ontwikkeld voor 
zware klussen, zoals dakdekken. De Carhartt Steel Rugged 
Flex® Relaxed Fit Double-Front Utility Work Pant is gemaakt 
voor beweging van stretch ripstop en heeft knieversteviging, 
zodat je comfortabel op je knieën kunt werken. Hij geeft veel 
bewegingsvrijheid, valt iets onder de taille en de broekspijp-
opening past over werkschoenen. www.carhartt.com.

FABRIEKSBEZOEK KLAAS 
 All-up uit Almelo, leverancier van o.a. aluminium kranen, hoogwerkers, ladder- en 
verhuisliften, organiseert op donderdag 20 oktober a.s. hun ‘Duitsland Dag’. Tijdens 
deze relatiedag wordt een bezoek gebracht aan de firma Klaas in Ascheberg, 
een van de grotere fabrikanten op dit gebied. Volgens Ard Nijkamp en 
Raymond Damhuis van All-up, is de Duitsland Dag een regelrecht succes. 
“Al meerdere keren zijn we naar Klaas geweest”, zegt Nijkamp. ‘Ruim vijftig 
relaties, die zich de ogen uitkeken op wat er in deze wereld te koop is ervoe-
ren de dag als een must om de slag naar de toekomst niet te missen.” All-up 
heeft door haar organisatorische banden met Klaas, een gemakkelijke ingang 
bij deze grootfabrikant. Daardoor kan ze haar relaties relatief eenvoudig een 
aantrekkelijk pakket bieden. ‘En dat doen we dan ook’, besluit de enthousiaste  
ondernemer. “Sterker nog, we maken er een echte feestdag van.” Meer info: www.all-up.nl.
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5 jaar steilDAK!

steilDAK is het 
gespecialiseerde vakblad 

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

het hellende dak, zowel op het gebied van regelgeving en  
nor mering, als de technische en praktische invulling hiervan.

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

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

artilan
Er kan er maar 1 de beste zijn !

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

info@artilan.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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woonhuis te Londen
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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


