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Toffe plekken

standaard? (Daar is onder andere beleid voor nodig,  
op landelijk en gemeentelijk niveau.) En hoe krijgen  
we hiervoor de handen op elkaar? (Door het dak als plek,  
als onontgonnen ruimte te gaan beschouwen.)

Roofs schrijft al jaren over de oorspronkelijke functies van  
een dak en dat gaat ook zo blijven. In deze special gaat  
het vooral over die nieuwe dakfuncties, over daken als  
plekken. Sommige (en voor sommigen) misschien alweer 
niet zó nieuw meer. Andere (en voor anderen) nog altijd 
vooral een vergezicht naar de toekomst. Die toekomst komt 
razendsnel dichterbij. Zonder het oude en vertrouwde achter 
te laten, maar juist door daar op een goede manier op  
door te bouwen. 

Ik ben benieuwd: welk dak zou jij willen ontwikkelen tot een 
toffe plek?

Paul van Roosmalen

Daken waren voor mij ooit onbereikbaar, ontoegankelijk en 
levenloos. Ik herinner me nog goed, hoe het dak van het 
Schieblock eruit zag vóórdat het DakAkker er aangelegd 
werd. Kaal, zwart en langs de dakrand ook vol (val)gevaar. 
Het was duidelijk: hier hoorde ik niet te zijn. Toch ging ik steeds 
vaker het dak op, want langzaamaan werden het plekken 
voor duurzaamheidsingrepen. Eerst (na)isolatie, vervolgens 
groen, later zon en tenslotte ook forse hoeveelheden water-
berging en ingrepen voor het vergroten van biodiversiteit. 
Inmiddels steeds vaker in combinatie met elkaar. En daar 
blijft het niet bij. 

Afgelopen maand bleek maar weer eens hoe snel de ont-
wikkelingen elkaar opvolgen. Tijdens de Kennisdag van de 
Rotterdamse Dakendagen (zeer toepasselijk Top^ genoemd) 
werd een stortvloed aan nieuwe kennis en ontwikkelingen 
gepresenteerd. Zoveel zelfs, dat twee parallelle plenaire sessies 
nodig waren om alles verteld te krijgen. Overweldigend!
Mijn leerpunt van die kennisdag: de tijd voor ‘gebruiksdaken’ 
is nu echt aangebroken.

Waterdicht-geïsoleerd-veilig-bestendig. Dat is momenteel  
de geldende ‘standaard’ voor een dak. Wat mij betreft,  
waar mogelijk ook voorzien van een deugdelijke combinatie 
van groen-blauw-geel. In de Dakencatalogus, die tijdens de  
DakenDagen gelanceerd werd, wordt dat ook onderkend. 
De traditionele en duurzame dakfuncties worden als rand-
voorwaardelijk gesteld voor verdere doorontwikkeling.  
En dáárboven? Daar zijn de daken plekken, die gebruikt  
kunnen worden: voor mensen, voor natuur, voor cultuur,  
voor collectieve voorzieningen. Daar geldt letterlijk:  
the sky is the limit !

En dat kan ook. Op constructief gebied zijn nieuwe inzichten 
in de maak, zoals de Dakencatalogus laat zien. Ook op het 
gebied van het kapitaliseren van de (meer)waarde van 
multifunctionele daken worden stappen gezet, bijvoorbeeld 
met het Rekeninstrument van LIFE@Urban Roofs. 
Utopie? Dat zou je denken. Toch zijn er al veel voorbeelden 
bekend. Zoals het nieuwe dak van De Doelen in Rotterdam, 
waar waterberging, vergroening, biodiversiteit en toeganke-
lijkheid gecombineerd worden op een binnenstedelijk en 
monumentaal concertgebouw. En Park ‘n’ Play in Kopenhagen, 
waar parkeren (binnen) en spelen (buiten, op het dak!) 
gecombineerd worden. Die daken worden plekken.  
Hele toffe plekken, wat mij betreft.

Nieuwe functies brengen natuurlijk ook nieuwe vragen met 
zich mee. Hoe dit slim te organiseren? (Ik pleit voor een rol 
van dakexperts vroeg in het planproces, in co-creatie.)  
Hoe maken we multifunctionele gebruiksdaken tot dé nieuwe 

DAKBEDEKKING  I  VLOEIBARE WATERDICHTING  I  ISOLATIE

PARKEERDAKEN - VLOEIBARE AFDICHTING
Snel, veel meters maken bij de renovatie van een parkeerdak. Dat is wat u graag doet. Oponthoud is niet 
gewenst;  de parkeerfunctie moet zo snel mogelijk weer actief zijn. Met onze snelle 2K PMMA oplossingen 
kunnen zowel alle details als het complete dak worden voorzien van een waterdicht membraam. Kortom, een 
totaalsysteem voor het gehele parkeerdak, inclusief de gewenste markeringen en benodigde belijningen.

IKO flexia
Vloeibare systemen die perfect samengaan met de (IKO)-materialen waar u het liefst mee werkt. Probeer het zelf! 
Onvoldoende ervaring of hulp nodig? We helpen u met ons netwerk van applicateurs graag verder. Of we leiden 
uw personeel op. Het kan allemaal. Bezoek onze website en laat u overtuigen van het gemak van IKO flexia.

Met IKO kiest u voor duurzame oplossingen.

ikoflexia.com – nl.iko.com – iko-insulations.com

VOOR ELK DAK EEN OPLOSSING
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Aabo Greentech bv www.aabogreentech.nl 

Aabo Trading bv www.aabo.nl

Actiondak www.actiondak.nl

Aliaxis Nederland www.aliaxis.nl

All-up www.all-up.nl 

Altena Dakspecialiteiten www.altena-dak.nl

Anjo www.anjo.nl

Artilan bv www.artilan.nl

Bauder bv www.bauder.nl

BDA Opleidingen www.bdaopleidingen.nl

Bitasco www.bitasco.nl
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Brouwers Zink www.brouwerszink.nl

Carlisle Construction Materials www.ccm-europe.com

Dakned www.dakned.nl

Daksafe www.daksafe.nl

Dakveiligheid Nederland www.dakveiligheidnederland.nl

Eurofast www.eurofast.nl

Guardian bv www.guardian.nl

idverde www.idverde.nl

IKO nl.iko.com 

Kingspan Unidek www.unidekflatroofs.nl

Mawipex Handelsmaatschappij bv www.mawipex.nl

Optigroen www.optigroen.nl

Roof Safety Systems www.rss-roof.com

Roval Aluminium bv www.roval.eu

Soprema www.soprema.nl

Triflex bv www.triflex.nl

Ubbink bv www.ubbink.nl

Van Boven Kunststoffen www.van-boven.nl

Wecal www.wecal.nl

ZinCo Benelux bv www.zinco.nl

Zinkunie www.zinkunie.nl

Zoontjens www.zoontjens.nl
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Parkeergarages zijn doorgaans functionele gebouwen die plek bieden aan het 

overschot van auto’s in de stad. Dat stralen ze meestal ook uit: grote blokken 

metaal en beton die zo veel mogelijk auto’s kunnen bevatten. Dat gold ook 

voor het parkeerhuis met de naam Konditaget Lüders in Århusgadekvarteret, 

een havenwijk in het noorden van Kopenhagen. Daar wilde de gemeente iets 

aan doen, dus schreven ze een prijsvraag uit met als uitgangspunt een con-

ventionele parkeergaragestructuur. Op de vraag ‘Hoe creëren we een functio-

nele parkeerstructuur die ook aantrekkelijk is als openbare ruimte?’ kwam het 

lokale bureau JAJA Architects volgens de gemeente met het beste antwoord.

Kopenhagen 
INTERNATIONALE DAKEN

Tekst: Joep Klerx 
Fotografie: ©Rasmus Hjortshøj – COAST

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

Vorm, functie en plezier 
komen samen in parkeerhuis

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

De rode draad slingert zich voort.

Geen saai volume meer.
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DE TRAPPEN EN HET DAK
Het belangrijkste aspect van het ontwerp van het dak was 
dat het uit moest nodigen om te betreden. Mensen moeten, 
vooral ook omdat het acht parkeerniveaus betreft en het 
dus best een beklimming is, écht een reden hebben om 
er naartoe te gaan. Zichtbaarheid en toegankelijkheid zijn 
daarom essentieel bij het creëren van dit levendige dak. 
Twee trappen aan de buitenkant van het gebouw die leiden 
naar het open plein zorgen voor een diagonale verbinding 
tussen straat- en dakniveau en nodigen uit om langs de 
gevel omhoog te klimmen. Het verloop van de trap volgt het 
structurele ritme van het gebouw. Ieder bordes biedt een 
uitzicht over de omringende stedelijke ruimten en aan de 
top is er een prachtig uitzicht op de daken van Kopenhagen. 
Daarnaast is er nog de letterlijke rode draad van dit gebouw.

TRAPLEUNING WORDT SCULPTUUR
De rode draad is een soort fysieke gids die de bezoeker van 
de straat het dak op leidt. Als een sculpturale uitnodiging 
neemt hij de bezoeker bijna letterlijk bij de hand, de trap  
op naar boven en door het activiteitenlandschap op het  
dak. Op het dak verandert de trapleuning in een sculptuur 
van ervaringen, rustplekken, speelplekken en ruimtelijke en 
openbare inrichting. De activiteiten langs de rode draad  
zijn traditioneel, zoals schommels en klimsculpturen.  

Maar ze vormen ook meer architectonische 
elementen, zoals hekwerken en beplanting,  
die de ruimte op het dak inrichten en tege-
lijkertijd beschutting bieden tegen het weer.  
De verhoogde, spiralende rode draad boven 
het dak maakt de spannende activiteiten zicht- 
baar vanaf straatniveau, wat nog extra uitnodigt  
om de klim naar boven te maken. De reis van 
het rood over het dak gaat ononderbroken door, 
om vervolgens via de tweede trap terug te lei-
den naar de straat. Gecombineerd vormen de 
trappen door de groene gevel en het actieve 
dak een levend, stedelijk landschap dat uitno-
digt om tot rust te komen en te genieten van 
het uitzicht, alsook tot het maken van plezier. 

Zo is dit lange, ononderbroken stuk staal de 
letterlijke én figuurlijke rode draad door het 
project en verbindt deze de gevel, de trappen 
en de activiteiten op het dak als één enkel ele-
ment. Het nieuwe parkeerhuis van Kopenhagen 
is daarmee, naast een functioneel gebouw met 
vele rustplaatsen voor auto’s, vooral ook een 
sociale sport-, speel- en ontmoetingsplaats met 
een bijzonder uitzicht voor de lokale bevolking. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

•  ARCHITECT  
JAJA ARCHITECTEN, KOPENHAGEN

•  OPDRACHTGEVER  
CPH STAD & HAVEN ONTWIKKELING

•  BOUWJAAR 2014 – 2016

INTERNATIONALE DAKEN

Speelplekken

Rustplekken

Plezier

De historie van het havengebied is af te lezen in de abstracte tekeningen in de gevel.



Álles voor het dak,
nu ook in Leeuwarden!

(Deze vestiging is zó nieuw dat zelfs wij er nog geen beeldmateriaal van hadden toen deze advertentie werd gedrukt.
 Benieuwd hoe het eruit ziet? Kom langs om het resultaat te bewonderen!)

Vol trots kondigen wij de opening aan van onze 21e vestiging in Nederland!  
Aabo Trading Leeuwarden is onze grootste vestiging tot nu toe en beschikt 
daardoor over onze grootste voorraad dakmaterialen, isolatiematerialen en 
álles dat nodig is om vakwerk te maken.

Geheel in lijn met onze formule is ook Aabo Trading Leeuwarden 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 Leeuwarden 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 Leeuwarden staat 
vanaf nu voor u klaar! 

Aabo Trading Leeuwarden
Zwettestraat 30B 
8912 AV Leeuwarden

T:  088-9965630
E:  leeu@aabo.nl

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

Vanaf nu geopend:
Aabo Trading Leeuwarden

Meer weten over 
Aabo Trading? 

Ga naar onze website!

Álles voor het dak. www.aabo.nl
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!
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Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Dick van der Bom is vijftig jaar actief in de dakenbranche sinds hij in 1971  

begon bij Nebiprofa. In die halve eeuw heeft hij grote veranderingen in de 

branche gezien én mede bewerkstelligd.

“ Bitumen kleeft, dat 
laat je nooit meer los”

DICK VAN DER BOM: VIJFTIG JAAR IN DE DAKENBRANCHE

branchevereniging tot 2019, toen Probasys Benelux samen-
ging met Bitubel in het nieuwe ProBitumen Benelux.  
Sinds tien jaar is Van der Bom voorzitter van Stichting DAKMERK.

NIEUWE MATERIALEN
In de jaren ‘70 waren er twee belangrijke ontwikkelingen,  
vertelt Van der Bom. “Ten eerste de ontwikkeling van de  
polyester drager, die een veel sterkere wapening biedt.  
Ten tweede de modificatie van bitumen, met name APP- en 
SBS-modificatie. Nederland ging snel over op gemodificeerd 
bitumen. Gieten hoefde niet meer, voortaan werden de  
materialen aangebracht via de brandmethode. In de jaren ’80 
kwamen vervolgens de kunststof dakbedekkingen op, eerst 
PVC en vervolgens ook EPDM.”

“Toen het gemodificeerde bitumen en de kunststoffen  
opkwamen, heb ik me wel eens afgevraagd: zou de markt 
voor bitumen in het jaar 2000 nog bestaan? Niet-gemodifi-
ceerd bitumen vergt regelmatig onderhoud, elke drie jaar 
moest de dakdekker komen smeren en strooien. Bij gemodi-
ficeerd bitumen is de termijn van onderhoud heel anders 
geworden. Je ziet nu dat de dakdekker niet alleen de bedek-
king komt aanbrengen, maar veel meer verstand is gaan 
krijgen van dakfysica vanwege de toepassing van isolatie.  
Hij is eerder een dakaannemer geworden.”

REGELGEVING EN CERTIFICERING
“Doordat de dakdekker nu niet meer hoeft te gieten, is het 
werk schoner geworden. Of het werk daardoor ook fysiek 
minder zwaar geworden is, weet ik niet. Voor de zwaarte van 
het werk is vooral van belang dat een rol vroeger 40 tot 50 kilo  
woog. Door nieuwe arbo-regels mag dat nu nog maar 25 kilo 
zijn. Dus leveren producenten nu kortere en daardoor lichtere 
rollen. Dat is een voorbeeld van hoe producenten en verwer-
kers samenwerken.”

Ook andere ontwikkelingen zijn op gang gekomen door zulke 
samenwerking. Een belangrijk verschil met de jaren ’70 is de 

veiligheid. “Daar is veel verbeterd. Vroeger zag je bij staal-
bouw de jongens bovenin wel eens een sigaretje roken.  
Nu hebben we dakhaken, valbeveiliging, veiligheidsvoor-
schriften voor föhnen en branden, zelfklevende materialen.  
Er verandert veel en vanuit de producenten zullen de ver-
anderingen nog doorgaan. Als de markt ergens om vraagt, 
bijvoorbeeld om zelfklevende materialen, gaan de produ-
centen aan de slag om de innovaties te ontwikkelen zodat 
ze voor blijven lopen.”

Zijn er dingen die vroeger beter waren? “Nee, niet echt. In de 
jaren ‘70 had je een vestigingsvergunning nodig om een 
dakdekkersbedrijf te beginnen en daarvoor was een diploma 
vereist. Dat is losgelaten en in eerste instantie was dat een 
achteruitgang. Ineens kon iedereen met een auto en een 
brander een dakdekkersbedrijf beginnen. Toch is uiteindelijk 
de kwaliteit van de dakdekkersbranche verbeterd, vooral 
door de inspanning van brancheverenigingen. BDA en  
Venedak hadden hun eigen kwaliteitseisen, dat leidde 
tot verwarring in de markt. Nico Hendriks en ik hebben de 
hoofden bij elkaar gestoken en samen de VBD-eisen vast-
gesteld. Toen ging het snel en kwam de certificering onder 
de KOMO-vlag.”

Door certificering is het kwaliteitsniveau verbeterd. Van der Bom: 
“Maar je moet niet vergeten dat producenten concurrerend 
moeten blijven op de markt. Dus zij leveren bij voorkeur niet 
méér dan wordt gevraagd. Zo zijn de minimumeisen in de 

certificering in de praktijk min of meer maximumeisen  
geworden. Het kwaliteitsniveau is daardoor genivelleerd.  

Producenten zoeken andere manieren om zich te 
onderscheiden. Alles bij elkaar is de product- en 
procescertificatie een wezenlijke verandering geweest. 
Kwaliteit wordt sindsdien door derden bewaakt.”

INTERNATIONALISERING
Een ander verschil is de toenemende internationali-
sering, zegt Van der Bom. “De uitvoerende kant is nog 
helemaal nationaal. Vebidak en DAKMERK gaan ook 

vrijwel niet de grens over. Dat staat in contrast met de 
producenten die door overnames steeds meer inter-

nationaal worden. Toen ik in 1971 begon waren er acht, 
negen bitumenproducenten in Nederland, nu zijn er nog 

twee: Soprema en BMI. Van IKO worden de rollen in België  
gemaakt. Deze beweging zet door, de concentratie gaat  
verder door overnames, met als recent voorbeeld de over-
name van Fons Meeder BV door Soprema.” 

Producenten zijn niet alleen vaker internationale bedrijven,  
ze hebben vaak ook andere rollen in de keten. “In de jaren ‘70  
waren producenten vaak ook dakdekkers”, zegt Van der Bom.  
“Maar die combinatie komt vrijwel niet meer voor. Producen-
ten zijn nu vaak ook distributeur. De dakbedekkingsbedrijven 
zijn juist meer gespecialiseerd geraakt. Voorheen kwam de 
combinatie loodgieter-dakdekker veel voor, nu is een dak-
dekker vaak alleen gespecialiseerd dakdekker.”

TOEKOMST
De meest recente ontwikkeling is uiteraard de opkomst van 
multifunctionele daken. “Dat begon voorzichtig met mos-
sedum-daken, maar die ontwikkeling is veel verder gegaan”, 
zegt Van der Bom. “PV-daken, daktuinen, zeg soms maar gerust  
dakbossen, parkeerdaken, daken voor waterberging, voetbal-
velden of tennisbanen, etcetera. Vanwege het ruimtegebrek 
in ons land is dit een belangrijke ontwikkeling die in de toe- 
komst nog sterker zal doorzetten. De toekomst kunnen we 
al een beetje zien bij Little C in Rotterdam of The Valley van 
Winy Maas in Amsterdam: verticale dorpen met gevels met 
planten en volop gebruik van multifunctionele daken.”

Als hij een wens mocht doen voor de branche, wat zou die  
dan zijn? “Ik zou wensen voor meer daken met zachte dak-
bedekkingsmaterialen in baanvorm. Bitumen en kunststof 
kunnen ook op hellende daken. In Nederland is het een 
gewoonte om hellende daken te voorzien van harde schub-
vormige dakbedekkingen zoals dakpannen, maar daar is 
geen noodzaak voor. Mijn wens zou sowieso zijn: meer platte 
daken. Die zijn niet alleen economischer wat betreft ruimte 
binnen, maar ze bieden vooral veel meer prachtige mogelijk-
heden zoals daktuinen.” ■

Nolanda Klunder

“Het beeld vijftig jaar geleden was: dakbedekking is vies”, 
herinnert Van der Bom zich. “Dat was in een bepaald opzicht 
ook zo, de zachte dakbedekkingen waren op basis van teer 
of bitumen aangebracht volgens de gietmethode. Over de 
mensen in het vak werd daardoor, laat ik het eufemistisch 
zeggen, verschillend gedacht. In de decennia daarna heb-
ben we bij de brancheverenigingen veel werk verzet om de 
branche naar een hoger niveau te tillen. Het ging daarbij  
om zowel de dakdekkingsproducten als de uitvoerende kant.  
De brancheverenigingen hebben een voortrekkersrol gespeeld 
bij de verbeteringen op het gebied van onder meer kwaliteit, 
arboregelgeving, veiligheid en certificering.” 

VAN WITMAKERS NAAR BITUMEN
Dick van der Bom begon zijn carrière in 1964 in het laborato-
rium van Unilever, waar hij werkte aan witmakers voor wasgoed. 
In 1971 solliciteerde hij naar de functie Hoofd Laboratorium 
bij Nebiprofa in Hendrik-Ido-Ambacht, producent van bitumi-
neuze dakbedekkingen. “Dat was natuurlijk een mooie 
functie, een functie die je bij een enorm bedrijf als Unilever 
niet snel bereikt. Bovendien wilde ik graag dichter bij huis 
werken. Ik solliciteerde en werd aangenomen. Vergeleken bij 
mijn vorige werkgever was dit laboratorium een grote stap 
achteruit, ik had één assistent en niet eens een elektronische 
weegschaal. Maar als je in de dakenbranche terechtkomt, 
ga je ofwel binnen twee jaar weg omdat je het niks vindt,  
of je blijft voor altijd. Bitumen kleeft, dat laat je nooit meer los.” 

In de jaren daarna werd Van der Bom bij Nebiprofa adjunct-
directeur (1976) en directeur (1978). Directeur zou hij blijven 
tot eind 2005. Nebiprofa heeft gedurende die periode ver - 
schillende aandeelhouders gehad; sinds 2000 was IKO 
enig aandeelhouder. Daarnaast is hij altijd actief geweest 
in commissies en besturen. Hij werd in 1998 voorzitter van 
 branchevereniging Venedak, dat later Probasys Benelux 
werd. Hij bleef vanaf 2006 onafhankelijk voorzitter van de 

“ Platte daken zijn niet alleen 
economischer wat betreft ruimte 
binnen, maar bieden vooral veel 
meer prachtige mogelijkheden 
zoals daktuinen.”
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Daar is een plat dak  
niet voor gemaakt
In deze rubriek geeft Theo Wiekeraad zijn mening over 

de dakenbranche en aanverwante onderwerpen.

Dan troffen we op het dak 
geen hekken of andere  
terrasafscheidingen aan, 
maar wel complete bank-
stellen, lege bierkratten en 
dozen met lege flessen sterke 
drank die op transport naar  
beneden stonden te wachten.  
En ook hier ging dan regelmatig de 
barbecue aan. Soms sneuvelde er een fles,  
op een lekkage meer of minder keek men niet. “De verhuurder 
laat het toch niet repareren”, was een veel gehoorde klacht. 

Dit zijn maar enkele voorbeelden van wat er zoal door  
dakpersoneel op daken werd (en wordt) aangetroffen.  
Bewoners gaan zo makkelijk met dit soort situaties om,  
ze zien het gevaar niet want het is toch ons terras?  
Daar waar wij alle voorzorgmaatregelen nemen om vallen 
van het dak bijna onmogelijk te maken, zien zij het als  
een speeltuin. 
Maar een dak is een dak en geen dakterras en zeker geen 
speelplaats of zuipplek als het niet van alle veiligheids-
constructies is voorzien. Hoe veilig men zich ook waant.  
Eén keer onvoorzichtig, baldadig of gewoon niet opletten  
en verwachten dat het wel goed is, want iedereen doet  
het, en dan kan het zo voorbij zijn. Echt, daar is een gewoon 
plat dak niet voorgemaakt!

Wij vanaf deze kant namens Roofs willen iedereen die ook 
maar op een of andere manier bij dit ongeval betrokken is  
heel veel sterkte toewensen met het verwerken van dit drama. 

Theo Wiekeraad 

Ik heb er even over nagedacht of ik dit wel kon schrijven 
zonder iemand te krenken of te beschadigen. Vandaar dat 
ik eerst mijn medeleven wil betuigen aan de nabestaanden 
van de twee tieners die 11 juni jl. in Amsterdam van het  
dak af zijn gevallen. Ik denk dat niets deze mensen kan  
troosten. Kinderen met het leven nog in de knop weggerukt 
moet werkelijk verschrikkelijk zijn.
Als ik terugdenk aan de tijd dat ik nog meerdere keren per 
week op het dak kwam voor een dakopname is het misschien 
wel een wonder dat dit zo betrekkelijk weinig gebeurt. 

Ik weet nog goed dat ik in Noordwijk aan Zee het dak van 
een flatgebouw ging opnemen en de mogelijkheden van  
bij-isoleren moest beoordelen voor een lokale aannemer.  
Alles liep vlotjes, maar tegen mijn zin in wilde de voorzitter 
van de VvE ook mee het dak op. Ik hield daar niet zo van. 
Voelde mij verantwoordelijk als iemand met mij meeliep,  
zeker in een periode toen aanlijnen en veilige zones nog 
geen algemeen goed waren. Alsof ik het voelde dat er iets 
niet in de haak was, draaide ik mij na een deelopname om 
en zag een kind van nog geen twaalf jaar achter mij op het 
dak lopen. De zoon van de voorzitter was papa achterna 
gegaan. Op mijn verzoek of meneer hem alstublieft naar  
beneden wilde sturen kreeg ik de reactie: “er gebeurt niks 
hoor, hij valt echt niet naar beneden.” Ik ben pas verder 
gegaan toen ik alleen op het dak was.

Regelmatig kwam ik in binnenstedelijk gebied op daken van 
gebouwen van tussen de wereldoorlogen. Mastiek daken 
van portiekwoningen op 15 tot 18 meter hoog, binnendoor 
bereikbaar via de woning van de hoogste verdieping.  
Wat ik daar aantrof aan dakterrassen was soms van zo’n 
hoog zelfklusgehalte dat het bijna niet te omschrijven is.
Vlak langs dakranden stonden gammele wegrottende  
zelfklus hekwerkjes op terrassen met zinken lantaarns in het 
dak, hier en daar voorzien van prachtig tuinmeubilair en  
barbecues, klaar voor gebruik. “Is alleen voor ons eigen  
gebruik, dus er kan niks gebeuren, hoor”. En als jullie het 
weghalen en klaar zijn, dan zetten we het zelf wel weer terug”, 
werd mij dan verteld. Waren de woningen (onder)verhuurd 
aan studenten dan was het soms helemaal bal op het dak. 
Dan konden niet alleen de bovenste bewoners op het dak 
vertoeven maar schijnbaar hele studentenverenigingen.  

THEO TALKS

CURSUSKALENDER 
SEPTEMBER – OKTOBER 2021

DE LOCATIE VAN BDA OPLEIDINGEN IS CORONA-PROOF INGERICHT (MAXIMAAL 18 DEELNEMERS)

www.bdaopleidingen.eu

BDA Dak- en Gevelopleidingen

Avelingen West 33

4200 AV Gorinchem

Postbus 818

E. info@bdaopleidingen.nl

T. 085 48 71 910

F. 0183 630 630

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

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

September

02.09 Zonne-energie op huurwoningen 1 dag

06.09 Ontwerp van Zonnestroomsystemen 3 dagen 

07.09 Kennisdag Blauwe Daken 1 dag

08.09 Dakcursus Platte Daken 7 dagen

16.09 Bouwkundige montage van zonne-energiesystemen 2 dagen 

20.09 Installeren van zonnestroomsystemen + meterkast 3 dagen

21.09 Onderhoudsinspecteur Platte daken 4 dagen

23.09 Onderhoud en beheer van platte daken 2 dagen

27.09 Cursus Scope-12 inspecteur 4 dagen

Oktober

07.10 PV-installaties aansluiten op de meterkast 1 dag

08.10 Inspecteren en testen PV-installaties 2 dagen

11.10 Bouwkundige montage van zonne-energiesystemen 2 dagen

18.10 Installeren van zonnestroomsystemen + meterkast 3 dagen

21.10 Veilig werken op hoogte 1 dag

25.10 Installeren van zonnestroomsystemen + meterkast Deventer 3 dagen

26.10 Multifunctionele daken 1 dag

27.10 Daken voor administratief personeel 1 dag

28.10  Uitvoeren van een dak-RI&E 2 dagen
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In deze periode van het jaar zitten we graag op een terras  

met een biertje, een rosé of gewoon een glaasje bron- 

water. Een heel verschil met de dagelijkse hectiek.  

We kijken wat om ons heen en onze gedachten  

dwalen in het rond. Niets hoeft, niets moet, gewoon  

de tijd laten verstrijken in het zalig nietsdoen. Deskundigen  

zullen zeggen dat je bezig bent met ‘recupereren’, herstellen  

van de hectiek van alle dag. Je komt tot bezinning zodat je er weer tegen- 

aan kunt. Daarmee zit je gelijk weer in de tredmolen van nuttig bezig zijn.  

Het is juist zo leuk om dat niet te doen! Het is bovendien ongemerkt nuttig. 

Maak het verschil

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

je begrijpen waarom het is zoals het is en wat er gedaan kan 
worden om het in de toekomst te voorkomen. En wat je ook 
gedaan hebt is betrokkenheid tonen. 

Ik liep op een bouwplaats om de veiligheid te beoordelen. 
Een werknemer stond op een trap met een boormachine in 
een wand te boren. Helaas: de trap evenwijdig aan de wand, 
gehoorbescherming niet op, stofbril ontbrak en hij stond vlak 
langs de rand van de vloer. Tsja, daar kun je niet aan voorbij 
gaan. Toen de man even pauzeerde, sprak ik hem aan.  
Ik vroeg hem waarom hij deze positie koos en op deze wijze 
werkte. Het bleek dat de man erover had nagedacht.  
Helaas brillen waren niet voorhanden. Hij had individueel 
aangemeten gehoorbescherming in. Dat hij zichzelf van  
de wand af drukte en de trap eigenlijk haaks op de wand  
moet staan, dat had hij zich niet gerealiseerd. 
Hij bedankte me voor het advies en ik wist meer over de 
beschikbaarheid van PBM. Vermoedelijk was het gesprek 
minder positief geweest als ik vanuit mijn gedrevenheid 
direct was begonnen met het opsommen van de ‘fouten’. 

Indien toezichthouders en leidinggevenden structureel 
betrokkenheid tonen, is de eerste stap gezet op weg naar 
respect en cultuurverandering. Daar heb je geen cursus  
of adviseur voor nodig. Je kunt het gewoon zelf doen.  
Want arbeidsomstandigheden verbeteren is gewoon DOEN. 
Met DOEN maak je het verschil. Oh ja, op het terras zit je  
dan nog rustiger. ■

Uw gedachten kunnen ook getriggerd worden door alle-
daagse irritatiepuntjes. De werkplek waar u laatst was. 
Waarom werkten die mannen zich in het zweet en namen 
ze niet de tijd om die handige hulpmiddelen te gebruiken of 
die randbeveiliging goed te zetten in plaats van bijna-goed? 
Er wordt ons voorgehouden dat dit het gedrag is van de 
werkvloer. Het is de cultuur. 

Daar moet je iets aan doen! Hoe kun je het verschil gaan 
maken? Je verdiept je erin en ja hoor, een groot aantal  
cursussen, bijeenkomsten en adviseurs willen u graag  
helpen om even de cultuur en het gedrag op de werkplek  
te veranderen. Deze aansporingen gaan vaak ook nog  
gepaard met positieve anekdotes. 
Helaas ben ik wat terughoudend. Niet dat er niets hoeft  
te veranderen, niet over het nut van een cursus. Mijn terug-
houdendheid is omdat ik niet denk dat een ander de  
verandering even voor u kan bewerkstelligen. Kun je echt 
niets zelf doen aan die irritatiepuntjes, ben je echt onmachtig? 

Weet je waardoor op de werkplek die leuning net niet  
goed staat of waarom dat hulpmiddel niet wordt gebruikt? 
Heb je op de werkplek gevraagd om welke reden die  
leuning niet goed stond en met welk doel dat hulpmiddel 
niet werd gebruikt? Ik gok dat dat niet is gedaan omdat  
je het denkt te weten. In dit soort gevallen is NIVEA nodig 
(Niet Invullen Voor Een Ander).
Je kunt het klimaat, het gedrag zelf beïnvloeden door oprecht 
interesse te tonen in de motieven van de werknemers.  
De motieven die maken dat je je ergert. In een gesprek leer 

Adri F
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CHAPEAUVEILIG EN GEZOND WERKEN

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

0343 - 59 50 10

WECAL: Compleet en objectief in isolatie- & dakbedekkingsmaterialen

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT:  
POLYGLASS® POLYFLEX HP P 
✓ APP / APAO gemodificeerde toplagen, lage temperatuurflexibiliteit -20 ºC
✓ Bitumineuze dakbedekking geschikt voor toepassing op bruggen en viaducten
✓ Voor toepassing in met voertuigen belaste parkeer- en gebruiksdaken met asfalt
✓ Conform EN 13707 en EN 14695 productnormen
✓ Met speciale High Performance (HP) polyester / glas inlage

Voor zware gebruiksdaken leverbaar met de nieuwe PLANA PREMIUM K onderlaag

TOTAALPAKKET VOOR DE DAKDEKKER
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Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

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

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

Nu ook in 
Leeuwarden!

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

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

Zink of Plastisol bestellen kan heel gemakkelijk door een maatwerktekening te 
uploaden naar onze online bestelmodule via www.aabo.nl/zetwerkbestellen. 
Bellen of een email sturen kan natuurlijk ook,  of kom gewoon bij ons langs!

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

Waarom zetwerk van Aabo Trading?

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

Zetwerk op 
maat nodig?

Technisch Adviseur 
Als je zin hebt om in een gedreven team te werken en met 
collega’s die net zoveel plezier in hun werk hebben als jij? 
Heb je 10 jaar practische ervaring in de verwerking van daken? 
Kom dan naar Bauder B.V.! 

Welke werkzaamheden worden van je verwacht:
   Het adviseren van onze relaties. 
   Het uitvoeren van inspecties en het opstellen van adviezen.
   Ondersteunen van de buitendienst.
 Het demonsteren van producten, zowel theoretisch als in  
de praktijk. 
 Het certificeren van producten alsmede het onderhouden  
van bestaande certificaten. 

Wat verwachten wij van je: 
  MBO werk- en denkniveau. 
 Praktijkervaring is een must. 
 Goede contactuele vaardigheden en een gezonde dosis  

 humor. 
 Een vooruitstrevende en klantgerichte houding. 
 Een medewerker die denkt in kansen en oplossingen. 
 Een teamplayer. 
 Goed op de hoogte van de regelgeving in onze branche. 

Wat kunt je van ons verwachten: 
 Een toonaangevend, internationaal en sterk groeiend  

 familiebedrijf. 
 Vooruitstrevende en betrokken collega’s.
 Platte organisatiestructuur, open en informeel.
 Een uitdagende nieuwe functie met ruimte voor 
initiatieven en creativiteit.

 Training en coaching, zowel intern als extern.
 Uitstekende primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden. 
  Auto, laptop en telefoon.

Paul Bauder GmbH & Co. KG is al meer dan 165 jaar een  
toonaangevende Europese producent van dakbedekkings-
systemen en nog altijd een familiebedrijf waarin recent de 4e 
generatie is toegetreden. In 8 productie locaties worden 
hoogwaardige dakmaterialen vervaardigd voor zowel  
platte- als hellende dakbedekkingssystemen.  
Bauder is met meer dan 1.000 medewerkers actief in  
14 Europese landen. Bauder BV is een dynamische 
organisatie die service hoog in het vaandel heeft staan. Wij 
zijn flexibel en zeer betrouwbaar voor onze relaties: 
dakaannemers en handelaren. Bauder BV is gevestigd in 
Maarsbergen.

Geïnteresseerd 
Word jij enthousiast van deze nieuwe functie, reageer dan 
binnen 4 weken, door je CV en motivatiebrief te sturen naar 
Bas.Enning@bauder.nl ,  
t.a.v. de heer Bas Enning.

Meer informatie over onze organisatie is te vinden op onze 
website www.bauder.nl of www.bauder.de.  

Bauder BV
Ambachtsweg 4-H 
3953 BZ  MAARSBERGEN

Telefoon 0343 437 200 
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Op 27 mei jl. is bekendgemaakt dat de  

inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging 

voor het bouwen (Wkb) met een half jaar 

wordt verplaatst naar 1 juli 2022. De latere 

inwerkingtreding geeft de sector extra tijd  

om nog meer proefprojecten te draaien  

en meer vertrouwd te raken met de wet.  

Voor Ubbink is dit een proces dat samen  

opgepakt moet worden. Innoveren, de kwali-

teit in de bouw te verbeteren, het zijn stappen 

die met elkaar genomen worden. Door met 

elkaar te spreken, ideeën uit te wisselen en 

samen de schouders eronder te zetten,  

wordt ook invulling gegeven aan de  

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). 

Het DakWijs advies is daar een voorbeeld 

van. Dit is een compleet advies, per project 

afgestemd en getoetst aan de regelgeving.

Met DakWijs advies  
sorteert Ubbink voor  
op invoering Wkb

Het is nog niet zo lang geleden dat het dak voornamelijk diende als bescherming tegen de weersinvloeden. Het dak moest vooral 
wind- en waterdicht zijn, goed aansluiten op de gevel en de rookgasafvoer vond er een plek. Dat er via daken veel warmte verloren 
ging, daar stonden wij nauwelijks bij stil. Om een idee te geven: in 1965 was een Rc-waarde van 0,86 voor het dak vereist, rond de 
eeuwwisseling 2,5 en vandaag hebben nieuwbouw woningen minimaal een Rc-waarde van 6,3 m2K/W. Doordat die eisen steeds 
aangescherpt worden, vragen meer aspecten om aandacht. 

advertorial

BENG EN DE WKB
VOOR ALLE NIEUWBOUW, ZOWEL WONINGBOUW 
ALS UTILITEITSBOUW, GELDT DAT DE VERGUNNING-
AANVRAGEN VANAF 1 JANUARI VAN DIT JAAR 
MOETEN VOLDOEN AAN DE EISEN VOOR BIJNA 
ENERGIENEUTRALE GEBOUWEN (BENG). ZO WORDT 
DE ENERGIEVRAAG VAN NIEUWBOUWWONINGEN 
LAGER DOORDAT ER STRENGE EISEN GESTELD 
WORDEN AAN DE ISOLATIE EN LUCHTDICHTHEID, 
BIJ EEN DUURZAMER VERBRUIK VAN ENERGIE. 
DAARNAAST IS ER AANDACHT VOOR HET BINNEN-
KLIMAAT; TOJULI VOORKOMT DAT HUIZEN ZOMERS 
OVERVERHIT RAKEN EN DE BENG-EISEN ONDER-
STREPEN HET BELANG VAN EEN GOED VENTILATIE-
ONTWERP. 

VOLDOEN BENG-WONINGEN AAN DE WKB?
ZOWEL DOOR HET INVOEREN VAN DE BENG-EISEN 
ALS DE WET KWALITEITSBORGING VOOR HET  
BOUWEN (WKB) ZAL DE BOUWKWALITEIT VERBETE-
REN. MAAR EEN BENG-WONING VOLDOET NIET 
AUTOMATISCH AAN DE EISEN VAN DE WKB. BENG 
GAAT IN OP HET ONTWERP EN TOONT AAN DAT  
DE WONING – VOLGENS DE PLANNEN – BIJNA 
ENERGIENEUTRAAL IS. OF DE WONING NET ZO 
ENERGIEZUINIG IS ALS DOOR DE OPDRACHTGEVER 
IS BELOOFD, DAAROP ZIET DE WKB TOE. DE WKB 
GAAT DAARMEE EEN STAP VERDER DAN BENG.  
HET DOEL IS NIET ALLEEN HET REALISEREN VAN 
DUURZAME WONINGEN, DE WKB ZIET TOE OP  
ALLE ASPECTEN VAN HET BOUWPROCES. 
DE BENG-EISEN BENADRUKKEN HET BELANG VAN 
MILIEUBEWUST EN ENERGIEZUINIG BOUWEN. UBBINK 
GEEFT DAAR INVULLING AAN. INFORMATIE EN  
PRODUCTEN ZIJN OVERZICHTELIJK INGEDEELD IN 
DRIE THEMA’S: ENERGIE, VENTILATIE EN BOUW.  
THEMA’S DIE NIET ALLEEN HET BELANG ONDERSTRE-
PEN VAN DUURZAAM BOUWEN, MAAR OOK INGAAN 
OP ASPECTEN ALS VEILIGHEID EN GEZONDHEID.



de dakconstructieventilatie en bescherming. Daarnaast wordt inge-
gaan op de bevestiging van dakdoorvoeren en de manier waarop 
zonnepanelen bevestigd moeten worden en beschermd tegen  
vogels, bladeren en ongedierte. Het compleet advies dus, inclusief  
tekeningen en een materiaalstaat. Ook de materiaalstaat van  
aanvullende niet-Ubbink dakproducten worden op de tekening  
meegenomen. ■

EXPERTISES
Zo moeten bouwelementen goed op elkaar aansluiten om 
de luchtdichtheid te garanderen. Daarnaast is het dak een 
bron van energie voor het opwekken van elektriciteit en 
wordt het dak gebruikt voor het afvoeren van rookgassen.  
Als geen ander is de dakconstructie het bouwdeel geworden 
waar zoveel expertises samenkomen. Bouwtechnische com-
ponenten moeten waterdicht, goed geïsoleerd en luchtdicht 
zijn. De W-installateur is verantwoordelijk 
voor de rookgasafvoer en de hemel-
waterafvoer. En de elektricien zorgt voor 
een veilige plaatsing van zonnepane-
len en de aanvoer van elektriciteit.

TOTAALADVIES
Voor de bundeling van alle expertise 
is er nu het DakWijs advies van Ubbink, 
een totaaladvies voor het hellende dak, 
getoetst aan het Bouwbesluit, waarin 
alle aspecten zijn meegenomen.  
De werkwijze is eenvoudig en overzich-
telijk. Op basis van het dakontwerp 
maakt Ubbink een uitgebreid advies 
over het lucht- en waterdicht afwerken 
van het dak, de dakverankering én  

Ubbink Nederland •  info@ubbink.com •  www.ubbink.com

DAKWIJS

Compleet advies voor 
het hellende dak
Een advies op maat getoetst aan het Bouwbesluit
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Projectgegevens 
 Naar aanleiding van uw aanvraag ontvangt u hierbij een geheel vrijblijvend DakWijsadvies betreffende 

het project HEO-voorbeeldwoning. 
  

       
 
 Situatie     
 Hoekwoning 
 
 Uitgangspunten: 
  
 Dakpan: 
 Sneldek 
  
 Vorst: 
 Uni-vorst beton (2,9 st/m¹) 
 
 Dakverankering: 
 Volgens dakverankeringsberekening (zie bijlage). 
 Indien er een andere panhaak wordt toegepast dan in de verankeringsberekening 

beschreven, verliest deze verankeringsberekening zijn geldigheid. 
 
 Calculatie: 
 Dakraam is niet meegenomen in de calculatie. 
 
 WTW: 
 Aan- en afvoer ø160mm 
  
 Solar: 
 Ubbink Indaksysteem - Portraitopstelling 
 Paneelafmeting: 1700 x 1000 x 35mm 
 Gevelzijde voorzien van verholen goot (zie detailtekening).     
 
 
 Aandachtspunten: 
 
 WTW: 

Let op de afstand tussen de toevoer en afvoer voor de WTW-installatie: Deze afstand moet voldoende 
groot zijn, zodat aan de verdunningsfactor uit het Bouwbesluit wordt voldaan.  
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Bijlage I
3D-Tekening 
Incl. calculatie
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Materiaalstaat  
  

 
  
 **De gegeven aantallen zijn een indicatie. Het is aan de opdrachtgever deze te controleren.**  

  

Aantal Art.nr Omschrijving Toepassing
1 0204320 Tikhaak 409 233 H RVS 250 stuks Verankering Pan
1 0204163 Vorsthaak 470 077 ALU zwart 50 stuks Verankering Vorst
1 0203835 Ruiterdrager verzinkt 30mm 50 stuks Ruiterdrager
1 0203864 Schroef Pozidrive met neopreen volgring 40mm RVS 250 stuks Gevelpan / Gezaagde pan
1 0203866 Schroef Pozidrive met neopreen volgring 70mm RVS 250 stuks Vorst

Aantal Art.nr Omschrijving Toepassing
2 0203813 Airtec Nok- en hoekkeper ALU 300mm x 5m zwart Ondervorst
7 0200908 Airtec Combiprofiel 125mm x 1085mm zwart Dakvoet

Aantal Art.nr Omschrijving Toepassing
2 F060129 MultiVap uv+ Folie waterdicht damp-open 1,5m x 50m Dampopen folie
2 F060256 MultiVap Tape 50mm x 25m Tape tbv Dampopen folie
2 F060056 Multibar Folie dampdicht ALU 1,5m x 50m Dampdichte folie
2 F060255 Tape gewapend ALU 72mm x 55m Tape tbv Dampdichte folie

Aantal Art.nr Omschrijving Toepassing
1 0713670 Kompakt 2.0 MV/WTW-160/Riool WTW/Riool
1 0188473 Luchtdicht Dakdoorvoermanchet Kompakt 2.0 MV/WTW WTW/Riool
1 0169850 Aerfoam geïsoleerd leidingsysteem Dakdoorvoer 166 1160mm zwart voor aansluitmaat 150/160 WTW aanvoer
1 0148371 Dakdoorvoerschaal 166 voor dakdoorvoer 166 zwart WTW aanvoer
1 0170363 Dakdoorvoerpan 166 Sneldek 25-45° 1-pans SND zwart WTW aanvoer
1 0188483 Luchtdicht Dakdoorvoermanchet 150-186 0-55° WTW aanvoer
1 0169075 Dakbeschotbeugel 166 staal WTW aanvoer

Aantal Art.nr Omschrijving Toepassing
1 0715102 Decorio Luchtwarmtepompbehuizing 30°-55° Warmtepomp

Aantal Art.nr Omschrijving Toepassing
17 0770212 Solar Montagerail ALU 3000mm Indaksysteem
16 0703967 Solar Railverbinder ALU Indaksysteem
18 0770500 Solar Rail montageset 4 stuks Indaksysteem
56 0770210 Solar Tussen-, eindklem ALU zwart Indaksysteem
6 0340139 Solar Schuimstrook Driehoekprofiel Indaksysteem

72 0770003 Solar Bevestigingsanker ALU Indaksysteem
6 0770001 Solar Onderlaag op rol HDPE 1,14m 10m Indaksysteem
8 0770037 Solar Verholen goot ALU 1150mm grijs Indaksysteem

11 0770501 Solar Schroef RVS 5,0x50mm Indaksysteem
1 0820239 Solar Schroef met neopreenring RVS 4,5x45mm Indaksysteem

1 0534040 Ubiflex Standaard Loodvervanger 400mm x 12m zwart Indaksysteem
1 0534066 Ubiflex Kit High Tack koker 290ml zwart Indaksysteem
1 0770208 Solar Kabel- en Leidingdoorvoer universeel 15°-55° Indaksysteem
1 0770520 Solar Vogelschroot Zonnepanelen 1000mm (20 st) Indaksysteem
1 0770522 Solar Vogelschroot hoek 90° (4 st) Indaksysteem

Optioneel

Dakdoorvoeren

Folie

Solar

Dakverankering

Daktoebehoren

Luchtwarmtepompbehuizing
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Bijlage  III 
Detailtekeningen 
 
Detailtekening 1: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detailtekening 2: 
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Verankering volgens geldende 
voorschriften Bouwbesluit 

Windlastberekening NEN-EN 1991-1-4/NB:2011 en NPR 6708:2019
Dakpannen op gesloten onderdak conform NPR 6708:2019

Bepaling bevestigingspatroon en benodigd aantal bevestigers

480Lengte pan (Lt) [mm]:

MonierLeverancier pan:

Type pan / panhaak: Sneldek

Panlatafs tand (Lb) [mm]: 375

Gewicht pan [N]: 51,00 Rekenwaarde pankaak bi j vol ledige verankering [N]: 312

Dakzone Windbelasting Verankering

Zone F1

Zone G1

Zone G2

Zone H

0,696 kN/m2

0,696 kN/m2

0,928 kN/m2

0,362 kN/m2

dambord verankering

dambord verankering

dambord verankering

dambord verankering

Rekenwaarde panhaak bi j dambord verankering [N]: 312

Zone I 0,304 kN/m2 dambord verankering

Zone J 0,558 kN/m2 dambord verankering

Hangende lengte pan (Lh) [mm]: 458

Aanta l  pannen per m2: 8,10

Rekenw. windweerstand zonder verankering [kN/m2]: 0,212

Rekenw. windweerstand dambord verankering [kN/m2]: 1,475

Rekenw. windweerstand vol ledige verankering [kN/m2]: 2,739

Dak Office - module EuroWindbelasting v.1.0.6.2, Distributie Gilde Software bv, Postbus 149, 6920 AC Duiven
Programma ontwikkeld door Eldus Software (c)2020
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Verankering volgens geldende 
voorschriften Bouwbesluit 

Windlastberekening NEN-EN 1991-1-4/NB:2011 en NPR 6708:2019

3721 AE Bi l thoven

Adres :

Postcode en plaats :

Contactpersoon:

Behandeld door:

House Energy Optimum

Projectcode:

Omschri jving:

Onderdeel : Voorbeeldwoning (WINDGEBIED 3)

Datum Berekening 17-12-2020

Windgebied: II I   Vb,0 = 24,5 m/s

Terreincategorie: II  Onbebouwd gebied

Berekend door:

Gebouw zeer open, open of ges loten: ges loten

Onderconstructie: luchtdicht

Opdrachtgever:

Projectgegevens

Locatie en gebouw

Type dak: Zadeldak

Terugkeerperiode: 50 jaar

Cprob² 1,00

Afmeting  d1:

Afmeting d2:

Hoogte nok h:

Dakhel l ing:

Verplaats ingshoogte di jk/duin hdis : [m]0,00

[°]45,00

[m]11,00

[m]12,00

[m]9,86

Referentiehoogte Z (h+hp+hdis+hdis3): 11,00 [m]

Bi j s i tuering van een gebouw in terreincategorie 0 op een duin of di jk wordt geadviseerd om a ls  referentiehoogte de hoogte 
te nemen vanaf het laagti j zeeniveau. De extra  hoogte wordt aangegeven a ls  hdis .

Verplaats ingshoogte hoogbouw hdis3: 0,00 [m]

Dak Office - module EuroWindbelasting v.1.0.6.2, Distributie Gilde Software bv, Postbus 149, 6920 AC Duiven
Programma ontwikkeld door Eldus Software (c)2020

Uitgangspunten / 
projectgegevens Materiaalstaat Calculatie Detailtekeningen

Windlastberekeningen Verankeringsadvies

DE WET KWALITEITSBORGING VOOR HET BOUWEN
MET DE INVOERING VAN DE WKB PER 1 JULI 2022 WORDT AANTOONBARE KWALITEIT LEVEREN DE NIEUWE STANDAARD VAN DE BOUW. 
HET ONTWERP VAN WONINGEN ZAL GETOETST WORDEN AAN HET BESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING (BBL), DE NIEUWE NAAM 
VOOR HET BOUWBESLUIT. OP DE BOUW TOETST DE KWALITEITSBORGER DE WERKZAAMHEDEN. EN VOOR OPLEVERING CONTROLEERT  
HIJ OF DE WONINGEN GOED FUNCTIONEREN; DAARNA OVERHANDIGT DE KWALITEITSBORGER HET OPLEVERDOSSIER AAN DE  
OPDRACHTGEVER.

AANTOONBARE KWALITEIT
DAT BOUWWERKEN AAN ALLE EISEN IN DE BOUWWETGEVING MOETEN VOLDOEN IS NIET NIEUW, MAAR DE WIJZE WAAROP TOEZICHT 
WORDT GEHOUDEN IS DAT WEL. DAARNAAST WORDT DE AANNEMER AANSPRAKELIJK VOOR DE KWALITEIT DIE HIJ LEVERT. OM TE 
BEWIJZEN DAT AAN ALLE EISEN IS VOLDAAN, MOET EEN DOSSIER OPGEBOUWD WORDEN MET DAARIN DE TEKENINGEN EN BIJBEHO-
RENDE ADVIESRAPPORTEN. DAARNAAST WORDT TIJDENS DE BOUW GECONTROLEERD OF DE WERKZAAMHEDEN UITGEVOERD WORDEN 
VOLGENS DE RICHTLIJNEN. EN BIJ OPLEVERING WORDT GEKEKEN OF HET GEBOUW EN DE INSTALLATIES GOED FUNCTIONEREN.

SAMENWERKING
DE WKB VERGT DAT PARTIJEN NAUWER MET ELKAAR SAMENWERKEN. LUCHTDICHTHEID, VEILIGHEID EN ENERGIEZUINIGHEID KAN JE 
ALLEEN GARANDEREN ALS ER EEN GOEDE AFSTEMMING IS TUSSEN DE AANNEMER EN INSTALLATEUR. MAAR OOK DE LEVERANCIER 
WORDT DOOR DE WKB EEN BELANGRIJKE PARTIJ. ZO VOORZIET UBBINK BOUWPROFESSIONALS VAN INFORMATIE EN ADVIES OVER  
MATERIALEN EN DE VERWERKING. BOVENDIEN LAAT UBBINK ZIJN ADVIES VALIDEREN, ZODAT AANGETOOND KAN WORDEN DAT AAN 
ALLE EISEN IS VOLDAAN. VOORUITLOPEND OP DE WKB STARTTE UBBINK WKB SERVICES, WAARMEE BOUWPROFESSIONALS IN STAAT  
WORDEN GESTELD EEN DOSSIER OP TE BOUWEN DAT VOLDOET AAN ALLE WKB-EISEN.

WKB IN DE PRAKTIJK
IN AANLOOP NAAR DE INVOERING VAN DE WKB WORDEN TUSSEN MEDIO 2020 EN JULI 2022 10% VAN DE BOUWWERKEN IN GEVOLG-
KLASSE 1 ALS PROEFPROJECT INGEZET. GEVOLGKLASSE 1 BETREFT BOUWWERKEN MET EEN LAAG RISICOPROFIEL, ZOALS GROND-
GEBONDEN WONINGEN, VAKANTIEWONINGEN EN KLEINE BEDRIJFSPANDEN. BOUWPROFESSIONALS KUNNEN DUS NU AL TE MAKEN 
KRIJGEN MET DE WKB. UBBINK LAAT ZIEN WAAR ZIJ MEE TE MAKEN KRIJGEN EN HOE DIE WKB-PRAKTIJK ERUIT ZIET. IN AANLOOP NAAR 
DE WKB TOETST PLANGARANT DE UBBINK ADVIEZEN EN OP EEN AANTAL PROEFPROJECTEN DIE UBBINK IS GESTART TOETST DE KWALI-
TEITSBORGER DE PLANNEN, WERKZAAMHEDEN EN OPLEVERING OP VERSCHILLENDE LOCATIES. DE VRAAG ‘HOE GEVEN WE INVULLING 
AAN DE WKB?’ STAAT CENTRAAL. MAAR OOK: WAT IS DE ROL VAN DE KWALITEITSBORGER? EN HOE BOUW JE EEN WKBDOSSIER OP? 
ALLE ERVARINGEN ZIJN TE VINDEN OP WWW.UBBINK.NL/WKB.



Publiekstoegankelijk groengebied met terrassen boven op  

dak van een grote groente- en fruitmarkt in Tainan (Taiwan),  

ontworpen door MVRDV. (Rendering: MVRDV)

Special 

Multifunctionele Daken 

Parkeerdaken
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Een blauw-groen dak op een rijksmonument is uitzonderlijk, maar bij  

Congres- en Concertgebouw de Doelen in Rotterdam gaat het gebeuren. 

“Voor zover ik weet is dit een unicum”, stelt Hans Goverde van Kraaijvanger, 

het architectenbureau dat zo’n zestig jaar geleden ook het oorspronkelijke 

ontwerp leverde voor dit stadsicoon. De dakoperatie maakt deel uit van  

een grootschalige verduurzaming van het gebouwencomplex. Tevens is  

het de eerste proeftuin van het internationale 7 Square Endeavour-initiatief 

dat streeft naar het toekomstbestendig maken van de leefomgeving op  

en rond het Schouwburgplein.

Sponswerking van de stad vergroten

Groen-blauw dak op  
Rijksmonument de Doelen  
unicum in Nederland

Tekst: Tjerk van Duinen

Congres- en concertgebouw de Doelen staat (aan het 
Schouwburgplein) in het stadshart van Rotterdam en ont-
leent zijn iconische karakter onder andere aan het gefelsde 
koperen zijkanten van het dak van de grote zaal. Om dit dak 
met prachtig patina loopt een plat dak van 2.581m² waar 
binnenkort de aanleg begint van een uitgestrekt groendak 
met 300 m3 waterberging in combinatie met twee grote  
vlonders en loopstroken. Een 480 m2 groot vlonder aan de  
pleinzijde kan in de toekomst dienen als podium voor dak-
concerten die vanaf het plein zijn bij te wonen. In voorberei-
ding hierop heeft Voormolen Dakbedekkingen na de bouw-
vak van 2020 het complete dakpakket vernieuwd. 

CONSTRUCTIEF
Een multifunctioneel dak op een monument is geen eenvou-
dige opgave. Goverde: “Constructief wisten we wel dat het  
ging lukken. De vele Kraaijvanger-gebouwen die we met  
ingenieursbureau Aronsohn hebben ontworpen, zijn overgedi-
mensioneerd. We gingen ervan uit dat er ruimschoots moge-
lijkheden waren om dingen op het dak te doen, maar dat is 
uiteraard nog wel door Aronsohn uitgezocht. Door op de  
posities van de kolommen op het dak nokken te plaatsen,  
kunnen daarop liggers gemonteerd worden voor de zwevende 
vlonderconstructie. De opbouw van het dak zelf is voldoende 
om een pakket met retentiekratten, een dunne substraatlaag 
en groen te dragen.” Martin van Lent, bouwkundig project-
leider van Ingenieursbureau Rotterdam: “Er zijn meer nokken 
geplaatst dan nodig voor de huidige vlonderopbouw.  
Dat geeft de vrijheid om in de toekomst nog te kunnen 
veranderen en of uit te breiden. In dit stadium realiseren we 
eerst het groene, biodiverse dak met waterberging op de 
Doelen en zal het dak nog niet publiek toegankelijk zijn.” 

HEKWERK
Dan is er nog de factor Welstand en monumentenzorg.  
Van Lent: “Behouden en restaureren is goed. Maar je zult ook 
weer verder moeten met gebouwen. Je moet daar – met alle 

SPECIAL MULTIFUNCTIONELE DAKEN, PARKEERDAKEN

Nieuwe tijdslaag voor het dak rond de grote zaal. (Illustratie: Kraaijvanger Architecten)

Het vernieuwde dak rond de grote zaal wordt binnenkort afgebouwd met 

 vlonders, retentiekratten en groen. (Foto: Tjerk van Duinen)

De vlonders komen te rusten op betonnen nokken. Tussen de beveiligings-

lijn en de brede goot komt het hekwerk. (Foto: Tjerk van Duinen)
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egards voor het monument – weer een nieuwe tijdslaag aan 
toe kunnen voegen.” Dat klopt in elk geval met waar het ini-
tiatief vandaan komt. Goverde: “Vanuit de gemeente kregen 
wij de vraag of we het dak van de Doelen konden gebruiken. 
Het is immers één van de mooiste plekken van de stad,  
waar een podium in symmetrieas van de grote zaal een 
prachtig decor zou kunnen vormen voor publiek op het 
plein. Dan nog: het is een rijksmonument en dat heeft wel  
de nodige voeten in aarde. Zo moet er een hek omheen wil 
je het in de toekomst publiekstoegankelijk maken. Je denkt 
dan dat glas het minst een esthetische barrière vormt,  
maar vanaf het plein spiegelt dat juist de lucht. Met collega 
Jan Hein Franken zijn we uitgekomen via bouwgaas op een 
mesh van roestvrij staal met fijne stalen ballusters die een 
meter buiten de rand, net achter de brede goot komen te 
staan. Uiteraard keek Welstand mee. De gemaakte proefop-
stellingen toonden aan dat de je mesh niet ziet. 

KOPEREN ROK
Toch blijft het voorzichtig werken. Zoals bij de aansluiting 
van het dak op het koperen dak. Goverde: “Soms moet je de 
rand aan de onderzijde aanpassen. De koperen platen zijn  
gepotdekseld, dus als een plaat eraf moet, zul je ze allemaal 
moeten demonteren. Bovendien breken de oude felsranden  

makkelijk af. Samen met een expert in monumentaal koper 
hebben we de koperen rok op kunnen lichten en lood-
slabben kunnen aanbrengen en slechts met beperkte insnij-
dingen een waterdichte kering gemaakt. In deze was de 
opstelling van Monumentenzorg realistisch, maar het ging  
er heel voorzichtig aan toe.”

GROENE OASE
Eind juli wordt gestart met de aanleg van de vlonders en de 
groendaken volgens een ontwerp van de Deltavorm groep. 
Voor de vlonders is een strak orthogonaal plan gemaakt 
dat past bij de opzet van de Doelen. Looppaden vormen 
de structurerende elementen en sluiten aan op de nooduit-
gangen van de grote zaal, waarvoor zoals gezegd een groot 
podium komt. “Daaromheen wordt het grotendeels een 
groene, onderhoudsarme oase”, aldus Van Lent. “Er komen 
inheemse kruiden, bollen, siergrassen, planten en heesters. 
Aan de zijkant langs de Karel Doormanstraat wordt het  
grootste gedeelte een rustplek voor de natuur, iets waar in 
de stad een groot gebrek is. Insectenhotels en de begroeiing 
gaan bijen, vlinders en vogels aantrekken en zo bijdragen 
aan meer biodiversiteit in de stad.”

SPONSWERKING
De groenvoorziening wordt aangelegd in de verschillende 
vakken, dilataties waarin het dak is opgedeeld, elk met hun 
eigen watersysteem. Voor de waterhuishouding worden  
15 cm hoge retentiekratten gebruikt en een bescheiden  
substraatlaag, om het totale gewicht per vierkante meter  
niet te groot te maken. Het bijna 2.600 m2 grote dak moet 
straks ook het water bufferen dat van het dak van de  
grote zaal afkomt. “Dan worden het oppervlaktes die ertoe 
doen”, vertelt Marc den Ouden, gebiedsadviseur voor het  
Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard.  
“In Rotterdam Centrum hebben we een grote opgave om 
wateroverlast aan te pakken en daardoor zetten we in op 
vele vormen van waterberging, waaronder dit groen-blauwe 
dak. Daarom zijn wij partner in dit project, dragen we finan-
cieel bij en zetten we onze expertise op het gebied van 
water in. Dit deel van Rotterdam is sterk versteend en verhard 
en kent weinig oppervlaktewater. Wij zoeken dus naar alter-
natieve waterberging, zoals deze 300 kuub op de Doelen.  
In de retentiekratten onder de beplanting wordt regenwater 
opgeslagen. Het water wordt afgevoerd tijdens regenbuien 
en bij droogte gebruikt om de beplanting op het dak van 
water te voorzien. Zo bereiden we de stad voor op het 
veranderende klimaat en zorgen we samen voor duurzaam 
waterbeheer. We willen zo ook de bewustwording onder de 
mensen wat betreft water vergroten. Daar past zo’n publiek 
gebouw goed in. En uiteraard hebben we ook andere 
 stakeholders als gemeente, projectontwikkelaars en gebouw-
eigenaren nodig willen we gezamenlijk de sponswerking van 
de stad vergroten.”

MORTEL EN BITUMEN
Voor het groen-blauwe dak op de Doelen heeft Voormolen 
Dakbedekkingen uit Nieuwerkerk aan den IJssel vanaf de 
bouwvak van vorig jaar een nieuw dakpakket aangelegd. 
Dat ging volgens eigenaar John Kambeel niet van een  

leien dakje. “Het weer heeft niet bepaald meegewerkt en de 
oude dakbedekking lag helaas niet los, dus het duurde wat 
langer voor we een schone betonnen onderlaag hadden. 
Daarna konden we de nieuwe dakbedekking aanbrengen. 
Op het beton ligt een dampremmende laag 370K14.  
Daarop zijn met Isomix C-EPS mortel de bakken en goten 
gemaakt die weer zijn afgewerkt met twee lagen bitumen; 
daarvan is de toplaag Derbigum GC 5 mm APP  die ook  
voor brugdekken wordt toegepast. Het heeft wat voeten in 
de aarde gehad, maar het resultaat is prachtig.”

De planning is dat in november het dak klaar is en kan worden 
ingezaaid. Goverde: “Ik laat mij verrassen door de kleurstelling 
van het groen als dat in het voorjaar opkomt. In elk geval 
wordt het een mooi stuk binnenstedelijk landschap midden 
in de stad, waar veel omliggende gebouwen op uitkijken.  
Het zou leuk zijn als meer mensen ervan kunnen genieten,  
maar over de toegankelijkheid voor publiek beslist de 
gemeente. In elk geval hebben we hiermee een monument 
met een groen-blauw dak op de kaart gezet.” ■

SPECIAL MULTIFUNCTIONELE DAKEN, PARKEERDAKEN

•  OPDRACHTGEVER  GEMEENTE ROTTERDAM, CONGRES-  
EN CONCERTGEBOUW DE DOELEN

•  PARTNERS  HOOGHEEMRAADSCHAP VAN SCHIELAND  
EN DE KRIMPENERWAARD, 7 SQUARE ENDEAVOUR

•  ONTWERP  KRAAIJVANGER ARCHITECTEN, ROTTERDAM 
•  ONTWERP DAKTUIN  DELTAVORM GROEP, ROTTERDAM
•  ADVISEURS  ARONSOHN RAADGEVENDE INGENIEURS, ROTTERDAM 

(DRAAGCONSTRUCTIE); IOB, ROTTERDAM (STAALCONSTRUCTIE  
VLONDERS, BRANDVEILIGHEID); METROPOLDER, ROTTERDAM  
(WATERRETENTIESYSTEEM); CRUYDT-HOECK, NIJEBERKOOP (BEPLANTING)

•  AANLEG NOKKEN  CITADEL AANNEMINGSBEDRIJF, ROTTERDAM 
•  DAKDEKKER  VOORMOLEN DAKBEDEKKINGEN,  

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR HET PROJECT LIFE@URBAN ROOFS  
VAN DE GEMEENTE ROTTERDAM, ONDERDEEL VAN HET EUROPESE LIFE- 
PROGRAMMA VOOR MILIEU- EN KLIMAATACTIE.

“ Constructief was het monument  
voorbereid op het nieuwe dak,  
maar dan ben je er nog niet.”

De proefopstelling van het hekwerk maakte duidelijk dat zwart het minst zichtbaar 

zal zijn gezien vanaf de straat en plein. (Foto: Kraaijvanger Architecten)

Een mooi stuk binnenstedelijk landschap midden in de stad. (Illustratie: Kraaijvanger Architecten)

Groene oase met insectenhotels. (Illustratie: Kraaijvanger Architecten)
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Het multifunctionele dak komt steeds meer in de belangstelling te staan in 

Nederland, onder meer door het Nationaal Daken Plan. Het dak kan worden 

ingezet om extra natuur te creëren, energie op te wekken en als waterberging. 

Uiteraard kunnen de vierkante meters ook benut worden als extra gebruiks-

ruimte, denk bijv. aan een terras, zwembad of parkeren. Gezien de uitdagingen 

waar Nederland de komende decennia voor staat op het gebied van onder 

meer het veranderende klimaat, het behoud van biodiversiteit, de overgang 

naar het gebruik van duurzame energie en de schaarste van bouwgrond,  

is het goed benutten van de aanwezige vierkante meters dak essentieel.

Transformatie bestaand dak naar multifunctioneel dak:

Wie is aansprakelijk voor  
een fout in berekeningen  
of tekeningen?

MULTIFUNCTIONELE DAKEN, PARKEERDAKEN: JURIDISCH

voor het ontwerp. De schadelijke gevolgen van de fout  
(gebreken in het werk en gevolgschade) komen immers voor 
rekening van die partij. Bij een transformatieproject kunnen 
ook gebreken in de al bestaande constructie optreden die 
mogelijk veroorzaakt zijn door de fout in het transformatie-
ontwerp. De vraag is dus: 

WIE IS ER VERANTWOORDELIJK VOOR HET ONTWERP?
Dat hangt ervan af hoe partijen contracteren. Grofweg kunnen 
drie verschillende situaties worden onderscheiden: 

Dakdekker voert ontwerp uit
Er is sprake van een traditionele aannemingsovereenkomst 
waarbij de opdrachtgever een constructeur en architect 
inschakelt om voor hem een ontwerp voor een multifunc-
tioneel dak te maken. In deze situatie voert de dakdekker  
het ontwerp alleen uit. In dat geval is de opdrachtgever 
verantwoordelijk voor het ontwerp en dus ook voor even- 
tuele fouten in dat ontwerp. Deze risicoverdeling volgt  

uit artikel 7:750 Burgerlijk Wetboek en paragraaf 5 lid 2 van 
de UAV 2012. Let op wanneer u in deze situatie een concreet 
advies geeft over een bepaald deel van het ontwerp, want 
dan trekt u alsnog ontwerpverantwoordelijkheid naar u toe. 

Dakdekker maakt ontwerp en voert dit uit
Er is sprake van een aannemingsovereenkomst op grond 
waarvan de dakdekker niet alleen het multifunctionele dak 
realiseert maar ook het ontwerp en berekeningen maakt  
(of laat maken). In deze situatie verschuift de ontwerpver-
antwoordelijkheid naar de dakdekker. Denk hierbij aan een 
design & build-contract of een UAV-GC 2005-contract of de 
situatie dat u een ‘kant en klaar’ concept aanbiedt op basis 
van een ontwerp van een leverancier of onderaannemer.  

In deze gevallen bent u jegens uw opdrachtgever aanspra-
kelijk voor het ontwerp. Weeg voor sluiting van deze overeen-
komsten dus goed af of het wenselijk is dat u het ontwerp-
risico neemt en wat daar dan tegenover moet staan.  
Bekijk ook of u zich hiervoor kunt verzekeren. Het spreekt wel-
licht voor zich, maar sluit alleen een dergelijke overeenkomst 
als u in staat bent de ontwerpwerkzaamheden goed uit te 
voeren of laat u bijstaan door ter zake deskundige adviseurs. 

Dakdekker werkt in bouwteamverband
Er is sprake van een bouwteam voor de realisatie van het 
multifunctionele dak. De opdrachtgever, adviseurs en aan-
nemer werken al tijdens de ontwerpfase samen aan de reali-
satie van het bouwwerk. Ze zijn echter ieder verantwoordelijk 
voor de juistheid van hun eigen ontwerpen en adviezen. 

Dit onderscheid lijkt gemakkelijk te maken. In de praktijk blijkt  
echter dat lang niet altijd direct duidelijk is wie van de partijen 
verantwoordelijk is voor het ontwerp. Een veel voorkomend 

voorbeeld is het geval dat de dakdekker werktekeningen 
maakt op basis van het ontwerp van opdrachtgever.  
Dat betekent niet dat daarmee de ontwerpverantwoordelijk-
heid is komen te rusten op de dakdekker. De werktekeningen 
zijn slechts details uit het geheel om het werk uit te kunnen 
voeren. Om die reden dient de verantwoordelijkheid voor het 
ontwerp ook in die situatie bij de opdrachtgever te blijven. 
Denk ook aan de situatie waarin de opdrachtgever in overleg 
met de dakdekker een - achteraf bezien - foute beslissing 
neemt over een bepaald aspect van het ontwerp. Het is dan 
lastig te bepalen wat nu exact het aandeel van de dakdekker 
in de verkeerde beslissing was. Het is daarom goed zoveel 
mogelijk schriftelijk vast te leggen zodat u zo nodig kunt aan-
tonen hoe een beslissing tot stand is gekomen. 

WAARSCHUWINGSPLICHT
Deze risicoverdeling wordt overigens genuanceerd door  
de waarschuwingsplicht voor de dakdekker in het geval het 
ontwerp van opdrachtgever afkomstig is. Die houdt in dat  

op u de plicht rust om uw opdrachtgever te informeren  
als u een fout in het ontwerp ontdekt (artikel 7:754 

Burgerlijk Wetboek en paragraaf 6 lid 14 UAV 2012). 
Een waarschuwing moet altijd schriftelijk en zo 
concreet en duidelijk mogelijk worden gegeven 
aan de opdrachtgever (bijvoorbeeld in een verslag 
van een bouwvergadering). Als u niet waarschuwt 
terwijl dit op grond van de omstandigheden wel 
had gemoeten dan kunt u aansprakelijk zijn voor 
de schade die daardoor ontstaat. Een fout in het 
ontwerp afkomstig van uw opdrachtgever kan in 
dit geval overigens wel reden zijn om de ontstane 

schade toch deels bij de opdrachtgever te leggen. 
Er is dan namelijk sprake van ‘eigen schuld’ van de 

opdrachtgever (artikel 6:101 Burgerlijk Wetboek).  
Ook als de opdrachtgever zelf deskundig is en de fout in 

zijn ontwerp niettemin niet heeft ontdekt kan dit reden zijn 
de schade deels bij de opdrachtgever te leggen. 

CONCLUSIE 
Als u een mooie kans ziet in het realiseren van multifunctio-
nele daken zorg dan in elk geval dat vooraf voor partijen 
duidelijk is voor wiens rekening en risico de benodigde advi-
seurs worden ingeschakeld. Leg dit ook vast in de te sluiten 
aannemingsovereenkomst. Als het gedurende de uitvoering 
van het werk nodig blijkt om iets in afwijking van het ontwerp 
te realiseren leg dan schriftelijk vast waarom dit gebeurt en 
op wiens initiatief. ■

Lieke Daam is Juridisch medewerker bouwrecht  
bij Poelmann van den Broek advocaten.  
Heeft u vragen? Neem gerust contact op via:  
024-3811486 of l.daam@pvdb.nl.

CONSTRUCTIEBEREKENINGEN ESSENTIEEL  
BIJ TRANSFORMATIE 
Het belangrijkste aandachtspunt bij de realisatie van een 
multifunctioneel dak op een bestaand dak is dat het dak 
en de onderliggende constructie het extra gewicht van 
het groen, water, zonnepanelen en/of mensen op het dak 
moeten kunnen dragen. In veel gevallen moet de bestaande 
constructie daarvoor eerst versterkt worden. Een constructeur 
kan berekenen of dit nodig is en welke aanpassingen nodig 
zijn. Wanneer tevens mensen het dak zullen betreden, is de 
veiligheid ook een belangrijk aandachtspunt en zal het dak 
ook in dat kader de nodige aanpassingen moeten krijgen. 
Denk bijvoorbeeld aan een voldoende hoge borstwering. 
Daarvoor zal vaak een ontwerp noodzakelijk zijn. 

Als er een fout in de berekeningen of tekeningen wordt 
 gemaakt, komt deze vaak pas aan het licht als het gebouwde 
gebreken vertoont. Er wordt veel geprocedeerd over de vraag 
of de opdrachtgever of de aannemer verantwoordelijk is 
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Op 4 juli vond voor de zesde keer, en ditmaal volledig online, de jaarlijkse  

Kennisdag plaats van de Rotterdamse Dakendagen. Het overvolle programma  

kende veel buitenlandse inbreng en bestond uit de Rooftop Farmers Meet-up 

(i.s.m. DakAkker), interactieve Lunch Workshops en de TOP^-summit over de 

duurzame gelaagde stad (i.s.m. Architectuurinstituut Rotterdam). Het geheel 

werd uitgezonden vanuit een studio op het laagste niveau van de Kruisplein-

parkeergarage en vanaf het dak van het Groothandelsgebouw. 

Zesde Kennisdag  
Rotterdamse Dakendagen

Uit het rijke spectrum aan sprekers en de vele discussies 
kwam duidelijk naar voren dat wat het potentieel van 
daken betreft de sky the limit is. Maar om daar te geraken 
is een  gezamenlijke en veelomvattende inspanning nodig. 
 Duurzaamheid, economie, inclusiviteit, sociale aspecten, 
dichtheid, met al die factoren moet rekening worden 
 gehouden wil je stedelijke kwaliteit krijgen waar met alle 
bevolkingsgroepen rekening wordt gehouden. Het begint 
allemaal met onderwijs, kennis delen en informeren.

Een greep uit de vele gesprekken en uitspraken van alle 
gasten/sprekers tijdens de Kennisdag.

1.  Blijf het publiek inspireren met initiatieven zoals de 
 Rotterdamse Dakendagen, publicaties als de Daken-
catalogus en tools zoals de Multifunctionele Daken Tool 
om kennis en bewustwording te vergoten en individuele 
initiatieven te stimuleren.

2.  Blijf zoeken naar (nog meer) mogelijkheden van dak-
gebruik, en naar manieren om deze te koppelen tot een 
netwerk van dakruimten die een gelaagde stad maken.

3.  Steek (meer) tijd, geld en research in de ontwikkeling van 
dakfuncties, rekentools, catalogi, substraatinnovatie enz.

4.  Dakprofessionals moeten kennis delen, ook internationaal, 
om optimaal van elkaar te kunnen leren.

5.  Om invloed uit te oefenen op beleidsmakers, politiek en 
investeerders: begin met kleine proefprojecten en werk in 
gebieden met een hoog sociaal en financieel rendement.

6.  Vervang van elk gebouw het equivalent van de footprint 
door daktuinen, balkons en sociale ruimten, waarbij ten 
minste 50% moet bijdragen aan de biodiversiteit.

7.  Bundel krachten van partijen met verschillende belangen 
en werk samen om risico’s te verkleinen om projecten van 
de grond te krijgen die bijdragen aan maatschappelijke 
vraagstukken als klimaatverandering, hittestress, biodiversi-
teit en sociale onderwerpen.

ROOFTOP FARMERS MEET-UP 
Tijdens de Rooftop Farmers’ Meet-up leidden Wouter Bauman 
en Emile van Rinsum van Dakakker en Renée Rooijmans  
van Rotterdam Rooftop een pan-Europese discussie met 
dakboeren en aspirant-boeren. Het werd een reis door veel 
Europese landen die mooie en inspirerende doorzichten 
opleverde. Er blijken veel wegen te leiden naar het tot stand 
brengen van een dakboerderij. Ook hier geldt: kennis delen, 
leren van elkaars fouten en netwerk vergroten leidt tot betere 
resultaten en lagere risico’s. Van de Rooftop farmers’Meet-up 
hebben we onder andere kunnen leren dat:

•  dakboerderijen resulteren in parkachtige ruimten  
die tevens voedselproductie op grote of kleine schaal  
mogelijk maakt;

•  dakboerderijen de biodiversiteit in de stad kunnen versterken;
•  de voedselproductie dichter bij de consumptie brengen, 

wat ook een educatief effect heeft;
•  de kringloop van de boerderij gesloten kan worden  

(restaurant gebruikt producten, overschotten bijvoorbeeld 
te gebruiken als kippenvoer);

•  Er manieren zijn om substraat lichter te maken,  
zoals steenslag (ØsterGRO) of hooi (PAKT);

•  Cork Rooftop Farm producten teelt in verticale polycar-
bonaattorens om de productiecapaciteit te vergroten;

•  Voedsel verbouwen een erg sociale en verbindende 
 bezigheid is; 

Zie voor meer informatie www.rotterdamsedakendagen.nl ■

SPECIAL MULTIFUNCTIONELE DAKEN, PARKEERDAKEN

Multifunctioneel Rotterdams dak. (Foto: Karin Oppelland) Een deel van het online programma werd gepresenteerd op de onderste parkeerlaag van de Kruispleingarage.
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Uitzending vanaf het dak van het Groothandelsgebouw.



Lange Linden 32
5433 NC Katwijk

T  088-9965680
F  024-6782495

info@aabogreentech.nl
www.aabogreentech.nl

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

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

Bezoek ook onze 
nieuwe webshop!

Infraroodverwarming Warmtepompen LED verlichting Zonnepanelen

www.aabogreentech.nl

Omdat verduurzamen áltijd kan.

Daken staan in de zomer en winter bloot aan het 
weer en tal van andere invloeden. De daksystemen 
van Triflex geven elk oppervlak en ieder dakdetail 
een ondoordringbare afdichting. Zo voorkomt u 
lekkage en kostbare waterschade. Door de lange 
levensduur van de dakafdichting - minimaal 25 jaar - 
kiest u voor permanente zekerheid van topkwaliteit.

Triflex BV | Boerendanserdijk 35 | 8024 AE Zwolle | +31 (0)38 460 20 50 | info@triflex.nl | www.triflex.nl

• DAKDETAILS AFDICHTEN  

• PLATTE EN LICHT HELLENDE DAKEN  

• INDUSTRIËLE DAKEN 

• PARKEERDAKEN

• GEBRUIKSDAKEN 

• GROENDAKEN 

• METALEN DAKEN  
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Rotterdam is al langere tijd op zoek naar oplossingen voor de ruim 18,5 km2 

aan platte daken die de stad binnen zijn grenzen herbergt. Veelal verborgen, 

ongebruikte ruimte, zoals wethouder Bas Kurvers (Bouwen, wonen en energie-

transitie gebouwde omgeving) schrijft in het voorwoord van de pas verschenen 

Dakencatalogus. Dit boekje bevat 130 verschillende mogelijkheden om daken 

te benutten. Het is gemaakt door architectenbureau MVRDV en is vooral  

bedoeld om te inspireren.

De Dakencatalogus:
130 oplossingen voor de  
ongebruikte ruimte op daken

actuele vraagstukken als de klimaatopgave, de woning-
opgave en de energietransitie. In de Dakencatalogus komt 
ook de praktische kant van het gebruik van daken aan bod: 
Welke constructieve mogelijkheden zijn er? En welk voorstel 
op welk type gebouw ligt voor de hand? Het wordt allemaal 
uitputtend en overzichtelijk uitgewerkt.

Over het waarom van de Dakencatalogus ging Roofs te rade 
bij een van de samenstellers, Sanne van Manen, associate 
architect bij MVRDV. “Wij nemen als architectenbureau het 

dak altijd mee, dat is er met de paplepel ingegoten  
sinds MVRDV de blauwe dakopbouw maakte voor  
Sjoerd Didden in Rotterdam. We willen tevens aan-
jager zijn van een structurele ontwikkeling die al 
jaren gaande is. Grote steden doen al veel en lopen 
voorop met het multifunctioneel gebruik van daken, 
daar is de problematiek – klimaatadaptatie, energie-
transitie, groei, leefbaarheid – ook het grootst.  
Maar vaak is de invulling beperkt: zonnepanelen al  
dan niet gecombineerd met sedum, daar blijft het 
vaak bij. De meeste andere opties komen niet in 
beeld. En dat is doorgaans een beleidsprobleem. 
Groen, energie, een laag erbij en je komt al snel in 
stroperige procedures terecht. Dat zou veel gemakke-
lijker moeten gaan en gelukkig zijn gemeentes zich 
daar ook steeds meer bewust van. Rotterdam is enige 
tijd terug een wijkgerichte aanpak gestart om met 
gebouweigenaren hierover in gesprek te gaan. Dat  
doen Dakendiva Esther Wienese en Jan Henk Tigelaar 
van Rooftop Revolution. Toen hebben wij gezegd dat 
er een soort catalogus moest komen om mensen te 
kunnen laten zien wat allemaal mogelijk is. Een cata-
logus is voor ons bureau een veelgebruikt middel om 
onderwerpen overzichtelijk te maken, bijvoorbeeld 
voor opdrachtgevers.”

Uiteindelijk is de Dakencatalogus een doorkijkje  
naar een – mogelijke – toekomst en hoe daar in grote 
lijnen te geraken. Van Manen: “Algemene oplossingen 
zijn er niet. Je zult altijd bij elk gebouw het dak op-

nieuw moeten opmeten en met de constructeurs kijken wat erop kan. 
Het boekje laat wel in grote lijnen zien hoe je als gebouweigenaar  
met een paar vuistregels toch een indicatie kunt krijgen wat de  
mogelijkheden zijn.”

Die mogelijkheden kunnen worden verruimd. “Ik denk dat we (…) een 
nieuw Bouwbesluit nodig hebben, of liever gezegd een ‘Dakbesluit’, en 
een helpdesk voor initiatiefnemers, of dat nu VvE’s of woningcorporaties 
zijn”, zegt Winy Maas, mede-oprichter van MVRDV. “Water, groen, energie 
en woningen zou je als een sandwich op daken kunnen plaatsen,  
als in een verordening wordt vastgelegd dat daken dat extra gewicht 
kunnen dragen. Sterkere constructies zijn duurzamer.”

De Dakencatalogus is een uitgave van de Rotterdamse Dakendagen en 
in opdracht van de Gemeente Rotterdam gemaakt door MVRDV. Het telt 
148 pagina’s, kost €19,95 en is verkrijgbaar via NAibooksellers.nl. ■

We zijn gewend aan groene daken en soms minibos op 
een dak, maar platte daken kunnen voor veel meer worden 
gebruikt, bijvoorbeeld voor waterberging, als evenementen-
terrein, voor energiewinning en bebouwing.  
De Dakencatalogus bevat liefst 130 mogelijkheden, van zzp-
units, een reuzenhangmat en een sportveld tot een begraaf-
plaats en een vuurtoren. De Dakencatalogus laat zien hoe 
dakgebruik een oplossing kan zijn voor de schaarse ruimte in  
de stad en hoe het kan voorkomen dat we buitengebieden 
bebouwen. Het toont waarom we de lucht in moeten en op  
welke manier programmering van daken kan helpen bij grote  

SPECIAL MULTIFUNCTIONELE DAKEN, PARKEERDAKEN

Rooftop catalogue/dakencatalogus: een tweetalig boekje.

Een van de 130 voorbeelden: Uitvulling schuin dak. Bij elk idee staat aangegeven welk type  

dak toepasbaar is (groen, blauw, geel etc.), welk gebouwtypologie geschikt is, en aan  

welke duurzaamheidsdoelen en stedelijke vraagstukken het een bijdrage kan leveren.

Zo kan de Rotterdamse binnenstad tussen de Coolsingel en de 

Lijnbaan eruit zien als de catalogus erop wordt losgelaten: een vrolijk, 

divers landschap waar gewoond, gewinkeld, gesport en ontspannen 

wordt op de daken.

Werkruimtes, logeerruimtes

Sportvelden

Terrasgebouw

Buurtateliers
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In de stedelijke omgeving is op maaiveld weinig ruimte, bijvoorbeeld  

om de klimaat- en wateropgave aan te pakken. Tegelijkertijd is een grote  

hoeveelheid dakoppervlak in de stad onbenut. Daken bieden allerlei  

kansen voor gebruik, en kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan  

het leefklimaat en de leefbaarheid in de stad.

Wat zijn de kosten  
en baten van een  
multifunctioneel dak?

De Multifunctionele Daken Tool helpt bij het vinden van de 
optimale combinatie voor het dak. Denk bijvoorbeeld aan 
de effecten op gezondheid, biodiversiteit, waterberging  
of energieopwekking. De tool helpt om de dakinrichting te 
optimaliseren, te komen tot een sluitende business case  
en zodoende met het dak bij te dragen aan een prettige 
leefomgeving en bij actuele vraagstukken in de stad.  
Met de Tool kunnen eenvoudig verschillende varianten  
met elkaar vergeleken worden.

OPBOUW
Het rekeninstrument maakt gebruik van zeven functies met 
bijbehorende kleuren: groene, blauwe, gele, rode, oranje, 
paarse en grijze daken (zie kader). De tool is een Excel-
bestand, bestaande uit vijf verschillende schermen: 

• Introductiescherm 
• Huidige situatie 
• Nieuw dak 
• Resultaten 
• Hoe nu verder? 

De gebruiker wordt stap voor stap door het rekeninstrument 
geleid. Het instrument is zo opgezet dat deze in ongeveer 
vijftien minuten doorlopen kan worden. Om de gebruiker te 
helpen zijn zoveel mogelijk standaardprijzen en -waarden 
ingevoerd. De gebruiker vult alle velden zelf in. Vooraf inge-
vulde waarden kunnen blijven staan of desgewenst worden 
aangepast. Als alles is ingevuld kun je een rapport maken.

BUSINESS CASE
In de financiële business case worden de kosten (investe-
ringskosten en beheer- en onderhoudskosten) afgezet tegen 
de financiële opbrengsten (bijvoorbeeld energieopbrengst 
of exploitatieopbrengsten). Dit wordt gedaan door de  
Netto Contante Waarde (NCW) van het project te bepalen. 
De NCW is een maatstaf om de huidige waarde van een 
bedrag weer te geven voor een bepaald zichtjaar. 

De NCW houdt rekening met de tijdwaarde van geld en  
de risico’s die samenhangen met een investering. Om de 
NCW te bepalen worden de contante waarde van toekom-
stige uitgaven (totale investeringskosten en beheer- en  
onderhoudskosten) afgetrokken van de contante waarden 
van alle toekomstige ontvangsten (opbrengsten).  
Toekomstige kosten en baten worden verdisconteerd naar 
het basisjaar zodat deze vergelijkbaar worden. De analyse-
periode is in het rekeninstrument variabel in te stellen,  
variërend van 10 tot 60 jaar.

MAATSCHAPPELIJKE KOSTEN EN BATEN
Voor de bepaling van de maatschappelijke kosten en 
baten wordt zoveel mogelijk de Algemene Leidraad voor 
maatschappelijke kosten-batenanalyse (Algemene MKBA-
leidraad) gevolgd. Deze beschrijft in stappen waaraan  
elke MKBA volgens de huidige inzichten dient te voldoen.  
De leidraad is opgesteld door het Centraal Planbureau (CPB) 
en het Planbureau voor de leefomgeving (PBL).  
Het rekeninstrument LIFE@Urban Roofs betreft een QuickScan. 
Bij het bepalen van de relevante effecten in de maatschap-
pelijke kosten-batenanalyse (MKBA) is er onderscheid ge-
maakt tussen effecten die primair toevallen aan eigenaren/
gebruikers van objecten (privaat) en de maatschappelijke 
effecten (publiek).

In de berekening wordt tevens rekening gehouden met  
natuuraspecten en BREEAM. Een ontwikkelaar of architect 
kan bij het maken van zijn ontwerp kiezen uit een lijst met 
groene daken. Aan die verschillende daken zijn punten  
toegekend. Zo is de aanleg van een biodivers dak goed voor 
3 punten, de aanleg van een sedumdak levert 2 punten 
op en het aanbrengen van bijvoorbeeld een insectensteen 
geeft 1 punt. In het rekeninstrument is een selectie van de 
natuurpunten meegenomen. 

Met het keurmerk BREEAM-NL Gebied wordt een compleet 
gebied op duurzaamheid beoordeeld. Dat kan een heront-
wikkeling van bestaande gebieden zijn, maar ook het  
certificeren van nieuwe gebiedsontwikkelingen is mogelijk. 
Het duurzaamheidskeurmerk gaat in op verschillende actuele 
thema’s zoals hittestress, klimaatadaptatie en gezondheid 

door het verbeteren van de lokale luchtkwaliteit en sociale 
cohesie. Dat maakt BREEAM-NL Gebied de meetlat voor duur-
zame gebiedsontwikkeling in Nederland. Multifunctionele 
daken kunnen bijdragen aan deze meetlat. In dit instrument 
is een selectie van de credits uit BREEAM meegenomen.

De tool is te downloaden via duurzaam 010.nl. ■
Tekst: Edwin Fagel; Beeld: gemeente Rotterdam

In de markt wil men wel de voordelen van multifunctionele 
daken ondervinden (door gebruik, energie, geluiddemping 
etc.), maar het is in de praktijk lastig om partijen bereid te 
vinden ervoor te betalen. Dit heeft verschillende oorzaken. 
De belangrijkste reden is dat de baten van multifunctionele 
daken niet altijd inzichtelijk zijn. Niet alle baten zijn namelijk 
direct te waarderen in euro’s en niet direct zichtbaar voor alle  
gebruikers (of nog belangrijker, voor de betaler). Hier is inmid-
dels een rekeninstrument voor beschikbaar. De maatschappe-
lijke en financiële kosten en baten worden eenvoudig inzich-
telijk gemaakt met de digitale Multifunctionele Daken Tool. 
Dit rekeninstrument is ontwikkeld door advies- en ingenieurs-
bureau Arcadis en CE Delft voor Europese subsidieproject 
LIFE @Urban Roofs van de gemeente Rotterdam.

SPECIAL MULTIFUNCTIONELE DAKEN, PARKEERDAKEN REKENTOOL LIFE@URBAN ROOFS

“ Bereken met de vernieuwde  
Tool Multifunctionele Daken  
de ideale combinatie  
voor een dak”

DAKEN MET VERSCHILLENDE FUNCTIES
ER ZIJN VEEL MOGELIJKHEDEN OM EEN DAK TE GEBRUIKEN:  
VAN ZONNEPANELEN EN GROEN TOT EEN DAKTERRAS.  
EEN MULTIFUNCTIONEEL DAK IS EEN DAK WAAROP MEERDERE  
FUNCTIES TE VINDEN ZIJN. ELKE FUNCTIE HEEFT EEN EIGEN KLEUR: 

•  GROENE DAKEN ZORGEN VOOR VERGROENING, DRAGEN BIJ  
AAN DE LUCHTKWALITEIT EN BIEDT KANSEN OM ZELF GROENTE  
OF FRUIT TE VERBOUWEN;

•  BLAUWE DAKEN KUNNEN WATER OPVANGEN, VERTRAGEN OVER- 
TOLLIG REGENWATER, WAT HET RIOOL ONTLAST EN OVERSTROMING 
TERUGDRINGT;

•  GELE DAKEN WEKKEN DUURZAME ENERGIE OP UIT ZON OF WIND;
•  RODE DAKEN HEBBEN ALLERLEI SOCIALE FUNCTIES, ZOALS EEN TERRAS, 

SPEELPLEK OF EEN BAR OP HET DAK;
•  ORANJE DAKEN WORDEN GEBRUIKT VOOR MOBILITEIT, ZOALS BIJVOOR-

BEELD EEN DAKVERBINDING OF DAKBRUG;
•  PAARSE DAKEN ZIJN WOONDAKEN;
•  GRIJZE DAKEN ZIJN VOOR TECHNISCHE FUNCTIES, ZOALS LUCHT-

BEHANDELINGSKASTEN EN SCHOORSTENEN.

DOOR COMBINATIES VAN MEERDERE FUNCTIES OF KLEUREN WORDT 
MEERWAARDE GECREËERD: GOUDEN COMBINATIES.

Openingsscherm rekentool.

Rotterdams dakenlandschap.



DAKEN&ZAKEN

Deze beurs wordt mede ondersteund door:

De dakenvakbeurs van Nederland

Wij verwelkomen u graag op donderdag 11 november 2021 tijdens de eerste 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 20.00 uur en er is voldoende parkeergelegenheid. 
Georganiseerd voor en door de dakenbranche.

Tot ziens op 11 november bij DAKEN & ZAKEN!
*Gratis t/m 31 oktober, daarna kost een toegangsticket 15 euro.

D É  D A K B E G R O E N E R

Multifunctionele daken 

Voor duurzame leefruimte

Met verschillende ontwerpopties kunnen 
daklandschappen worden gecreëerd, die als 
groene oases belangrijke functies in de 
stedelijke omgeving vervullen.

Optigrün systeem Verblijfsdak: ideale 
omstandig heden voor bomen, heesters, 
gazon en speelplaatsen en terrassen op 
het dak.
 

Meer informatie over daktuinen: www.optigruen.nl

optigrün Benelux | koperslager 33 | 3861 SJ | nijkerk
tel.: 033 - 463 561 | 381info@optigruen.nl | www.optigruen.nl
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Daken staat bij MVRDV in een goed blaadje. Het architectenbureau laat  

geen kans onbenut om dakvlakken bruikbaar te maken. “We stoppen daar 

veel energie in”, verklaart Sanne van Manen, associate architect bij MVRDV, 

die ook meewerkte aan de Dakencatalogus. “Ook als de opdrachtgever  

er nog geen oren naar heeft.”

MVRDV maakt werk van de onbenutte ruimten

Creatief met daken

In de Dakencatalogus staan 130 alternatieven. Als je een 
tijdje bij MVRDV werkt, zeg je niet meer zo snel: dat kan niet. 
Je kunt ons omschrijven als professionele avonturiers.”

ALLE DETAILS MOETEN KLOPPEN
Opdrachtgevers zijn in de regel veel behoudender en voor-
zichtiger. “Dat dwingt ons om al vroeg principedetails te laten 
zien om de opdrachtgever en andere partijen te overtuigen. 
Dat gaat met de grote en groeiende voorbeeldbibliotheek 
waar we naar kunnen verwijzen wel steeds gemakkelijker.  
En opdrachtgevers weten inmiddels wat ze kunnen ver-
wachten als ze bij ons aanbellen. Wij steken ook veel tijd en 
energie in het constructieve aspect en zorgen dat er een 
waterdicht gebouw ontstaat. Dat betekent dat alle details 
moeten kloppen. Het komt erop neer dat we soms al in een 
heel vroeg stadium de cruciale details oplossen. Bij de Valley 
in Amsterdam hebben we bomenexperts erbij gehaald, 

Tekst: Tjerk van Duinen; Beeld: MVRDV

Het Diddenhuis aan de Beatrijsstraat in Rotterdam is waar 
het allemaal begon. Op een bestaand huizenblok van  
begin 20e eeuw is daar een knalblauwe uitbreiding opgezet, 
tevens het eerste Rotterdamse project van het bureau.  
“Dat was de start van veel projecten waar daken een rol  
spelen”, vervolgt Van Manen. “We zien daken als een vloer 
waar je wat op kunt doen. Daarbij hebben wij geen voorkeur 
voor een bepaalde functie. Wij hebben een voorkeur voor 
daken die gebruikt kunnen worden, waar mensen kunnen 
verblijven, lunchen, ontsnappen aan de drukte en in een 
mooie, prettige omgeving kunnen verblijven. Net als een 
gebouw zou een dak in principe ook levensloopbestendig 
moeten zijn. En dat betekent meestal: zwaarder uitvoeren. 
Dan kun je in een latere levensfase van het gebouw groen 
bijvoorbeeld vervangen door sport of iets anders.  

SPECIAL MULTIFUNCTIONELE DAKEN, PARKEERDAKEN

Valley, Amsterdam Grotius Toren, Den Haag

NAAST DE TORENS EN HET OVERBEKENDE DEPOT BOIJMANS 
VAN BEUNINGEN HEEFT MVRDV NOG VEEL ANDERE  
PROJECTEN MET PROMINENTE MULTIFUNCTIONELE DAKEN  
ONTWORPEN. DAARMEE MAAKT HET BUREAU CONCREET WAT 
HET IN CHOCOLADELETTERS OP DE HOMEPAGE BEWEERT:  
“WE CREATE HAPPY & ADVENTUROUS PLACES”. 

Baltyk Tower, Poznań

omdat daar vrij grote bomen geplaatst worden. Dat soort elementen staan bijvoorbeeld altijd op een kolompositie. Wat je bij 
Valley, de Grotiustoren in Den Haag, de Baltyk Tower in Poznan en veel andere projecten kunt zien, is dat we het bovenste dak 
zo klein mogelijk maken en daaronder veel kleinere daken en tussendaken maken die terras worden. Bij de Valley staat er 
alleen maar een glazenwasinstallatie op het hoogste dak.  
Zo creëren we een gelaagde stad, een verticale wereld met  
allerlei niveaus, en niet zozeer een constructie met begane 
grond, verdiepingen en dak.” ■

´

Jaarbeurs, Utrecht
Ambitieuze plannen voor de Jaarbeurs in Utrecht, een gebied 
dat momenteel wordt gedomineerd door logistiek, auto’s en  
parkeerplaatsen. In het masterplan (600.000 m2) wordt het gebied omgebouwd tot wat MVRDV mede-oprichter Winy Maas  
omschrijft als “een tuin in de stad”, die omringende wijken weer verbindt. Logistiek, parkeren en hallen verdwijnen onder multi-
functionele daken. Sanne van Manen: “De Jaarbeurs wil hallen met zo min mogelijk kolommen, daarom zijn wij in de masterplan-
fase al in gesprek gegaan met de constructeur hoe we dit kunnen combineren met bovenliggende dakfuncties.”





Roofs     4544     Roofs

Tainan market, Taiwan
Tainan market is een grote groente- en fruitmarkt  

met daarop een groot dak met terrassen  
waar groenten verbouwd kunnen worden  

en mensen elkaar kunnen ontmoeten. 

SPECIAL MULTIFUNCTIONELE DAKEN, PARKEERDAKEN

De Heuvel, Eindhoven 
De bestaande overdekte passages van winkelcentrum De Heuvel worden geopend. Bovenop het huidige Muziekgebouw  
komt een gestapeld cultuurgebouw onder een glazen berg met extra concertzalen. De berg – die ook echt kan worden  
beklommen – biedt prachtig uitzicht over de stad. Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Shenzhen Terraces
Shenzhen Terraces werd ontworpen voor het 101.300 m2 tellende Shimao ShenKong International Centre in Universiade  
New Town, Shenzhen. Het bestaat uit gestapelde plateaus met daarin twintig verschillende programma’s. In potentie kan  
het uitgroeien tot een driedimensionale woonkamer voor de stad. (Illustratie: Atchain/MVRDV)
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Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

De Duitse leverancier van groendaken Optigrün is dit jaar 25 jaar actief  

op de Nederlandse markt. Dat werd op 11 juni gevierd met een feestelijk 

event dat via Youtube kon worden bijgewoond. Aan het event was ook  

een verkiezing gekoppeld: welk dak geldt als het meest bijzondere  

dakbegroeningsproject van de afgelopen 25 jaar? Na een online  

stemming werd de dakmoestuin op de Danzigerkade in Amsterdam  

(uitgevoerd door de Ginkel Groep) tot winnaar uitgeroepen.

Optigrün viert jubileum met  
verkiezing dakbegroeningsproject

25 JAAR ACTIEF OP NEDERLANDSE MARKT

project van de afgelopen 25 jaar’ mogen noemen.  
De genomineerde projecten waren:

•  BP Raffinaderij in Rotterdam  
(groendak door Binder Groenprojecten);

•  Intermeco in Doetinchem  
(intensieve daktuin door Farwick Groenspecialisten)

•  Danzigerkade in Amsterdam  
(dakmoestuin door Ginkel Groep).

Een flink deel van het evenement was gereserveerd voor de  
bespreking van de genomineerde projecten. Daaruit kwamen  
de voordelen en aandachtspunten van begroende daken 
mooi naar voren. Denk daarbij aan onderwerpen als water-
management, biodiversiteit en aansluiting bij het omringende 
landschap. 

Tijdens een korte pauze, tijdens welke het combo Trio Raak 
een aantal liedjes uitvoerde, konden de (online) aanwe-
zigen via een QR-code stemmen op hun favoriete project.  
De winnaar werd uiteindelijk bekendgemaakt door  
Uwe Harzmann, managing director international van Optigrün. 
Hij gaf in het korte gesprek met presentator Emile van Rinsum 
aan dat de Duitse markt (die traditioneel als voorbeeldmarkt 
voor Nederland dient) veel kan leren van de Nederlandse.  
“In Duitsland”, vertelde hij, “zijn we altijd wat meer behoudend: 
de innovatieve ideeën van de Nederlanders zijn voor ons 
heel leerzaam.” Terwijl Trio Raak hun versie van ‘Ring of Fire’ 
inzette, riep Harzmann de Danzigerkade in Amsterdam uit tot 
winnaar van de verkiezing.

Deze dakmoestuin is in opdracht van de buren uitgevoerd: 
de kledingketen die in het naastliggende gebouw is geves-
tigd, kijkt uit op het dak en heeft, uiteraard in goed overleg 

met de gebouweigenaar, opdracht gegeven voor de aanleg 
van een dakmoestuin van 500 m². De producten van deze 
moestuin verwerken de koks van de keten in hun keuken.

Het illustreert mooi hoe stadslandbouw (Urban farming) op 
het dak in stedelijk gebied kan functioneren. Urban farming 
op het dak compenseert het terugdringen van vrije natuur 
in de stad. Daarnaast is het een innovatief gebruik van reeds 
kale daken om lokaal voedsel te produceren. Door lokale 
voedselproductie verminderen de kosten voor transport.  
Bijkomend groot voordeel is dat dakmoestuinen, net als 
groene daken, zeer veel water bufferen, beschermen tegen 
warmte en koude pieken en de levensduur van de dak-
bedekking verlengen. 

Winnaar Wim van Ginkel gaf aan bijzonder verheugd te zijn 
met de uitverkiezing. “Maar ik ben vooral blij met de grote 
diversiteit van de drie genomineerden,” zei hij. “Zo kan je  
zien hoever we zijn gekomen met dakbegroening in de 
afgelopen 25 jaar.” 

Het event is terug te kijken via: https://www.youtube.com/
watch?v=Sj0NjTcm9hI ■

Tijdens het event ontving presentator Emile van Rinsum  
(directeur Rotterdams Milieucentrum) de jubilerende directeur 
van Optigrün Benelux Henk Vlijm en diverse gasten aan tafel, 
waar de diverse thema’s die aan groen- en gebruiksdaken 
zijn gekoppeld werden besproken. Watermanagement, 
biodiversiteit, duurzame energie, ruimtegebrek, het urban 
heat island… De lezer van Roofs kan de thema’s inmiddels 
wel dromen, maar dat was 25 jaar geleden wel anders. 
Gememoreerd werd dat het onderwerp ‘groendaken’ rond 
de eeuwwisseling nog werd gezien als een ‘geitenwollen-
sokken’- thema. “Het was echt pionieren”, aldus Henk Vlijm. 
In de loop der jaren is de techniek verder ontwikkeld en zijn 
er veel bijzondere projecten uitgevoerd, waardoor stukje bij 
beetje het draagvlak voor de toepassing van dit type daken 
groter werd. 

Maar we zijn er nog lang niet. Gert-Jan Koopman, project-
adviseur bij HEEM, gaf aan dat het (wat betreft de klimaat-
verandering) vijf voor 12 is. “Een grijs dak in de stad kan echt 
niet meer”, stelde hij. Antoon Vreeker besprak zijn eigen 
woning, die hij niet alleen verduurzaamde, maar ook levert 
het gebouw warmte aan een buurtcommunity en aan zijn 
bedrijf. Volgens waterspecialist Sander Habing heeft er de 
laatste jaren al een grote ontwikkeling plaatsgevonden op 
het gebied van waterberging in de stad. “Een dak is heel 
technisch, dus daar kun je veel elementen samenvoegen. 
Energie, biodiversiteit, waterberging: het kan daar allemaal. 
Dat is anders dan in landelijk gebied.” 

VERKIEZING
Ter gelegenheid van het jubileum werd een verkiezing  
georganiseerd. Uit drie vooraf genomineerde projecten  
konden de volgers van het evenement een winnaar kiezen. 
De winnaar zou zich dan na de verkiezing ‘hét groendak-

Intermeco in Doetinchem  

(intensieve daktuin door Farwick Groenspecialisten)

Danzigerkade in Amsterdam  

(dakmoestuin door Ginkel Groep).

BP Raffinaderij in Rotterdam  

(groendak door Binder Groenprojecten);

Wim van Ginkel (l) en Henk Vlijm.
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Binnen het vakgebied daken is het hebben van een goede band met de 

architectuur belangrijk. Ontwikkelingen en zienswijzen moet je van meerdere 

kanten belichten. Vanuit die achtergrond neem ik wel eens deel in redactie-

raden van vakbladen, waarbij het tegenwoordig niet meer uitmaakt wat  

de initiële focus van het vakblad is. Iedereen heeft wel een special “Daken en  

Gevels”. En dat is goed! We zien dat de aandacht voor het platte dak toeneemt,  

ook bij de architecten en voorschrijvende instanties. 

Kies bij multifunctionele 
daken voor de juiste  
afdichting

Vanuit het oogpunt van stedelijke en landschapsinrichting 
kunnen we dus niet zomaar stellen dat al het platte dak 
geschikt is. De wijze van bouwen van productie- en logistieke 
hallen heeft de laatste decennia ook een ontwikkeling 
doorgemaakt. Vaak niet ten goede voor de multifunctionele 
inzetbaarheid. Nu kun je je afvragen of een begroeid dak op 
een logistieke hal, ergens op een industrieterrein, zin heeft.  
Dit geldt niet voor het aanbrengen van zonne panelen op  
dit soort bestaande daken; maar ook dat is tegenwoordig 
al geen zekerheid meer. Helemaal sinds een aantal verzeke-
ringsmaatschappijen een duidelijk standpunt heeft inge-
nomen over de wenselijke opbouw van een dak dat geschikt 
is voor zonnepanelen. In plaats van dat we samenkomen om 
dit soort uitdagingen voor de bestaande bouw aan te gaan,  
lijkt het wel dat het hiaat tussen een goed idee en de werke-
lijke uitvoering verder van elkaar komt te liggen.

Dan is er nog de discussie rondom het Urban-Heat-Island-Effect. 
We moeten van zwarte daken af omdat deze de warmte in 
de stad vasthouden. Alsof we met ons kleine landje grenzen 
aan de Algarve. In dat geval moeten we soms gewoon de 
data laten spreken om de emoties buiten te sluiten. In de 
Verenigde Staten wordt hier namelijk al een paar decennia 
onderzoek naar gedaan. Daar is traditioneel een scheiding 
tussen lichtere daken in de zuidelijke staten en donkere in 

de noordelijke. De gedachte van de lichtere 
dakbedekking is met name gestoeld op de 
reductie van Airco-energie, door de reflectie van  
warmte van het platte dak. Deze trend is lang-
zaam verschoven in noordelijke richting, alleen 
daar bleek na calculaties dat het juist een 
averechts effect heeft. Uit onderzoek is gebleken 
dat het belang ligt in: A of je koelt bij (te warm), 
B of je verwarmt bij (te koud). In dat laatste  
geval geniet een donkere dakbedekking de 
voorkeur. Volgens mij hebben wij in Noordwest- 
Europa nog steeds vaker de verwarming aan 
dan een airco. Focus op multi functionele inzet 
van daken is dus hier verstandiger.

PROACTIEF BENADEREN
Even terug naar de ontwerptafel. Er liggen uit-
dagingen voor ons en we zullen deze pro-actief 
moeten benaderen. Verstedelijking betekent het 
opofferen van groen en retentie voorziening om 

Benno Nijenhuis, sr. marketing manager  
Carlisle Construction Materials

Toch ligt er nog te vaak een kennishiaat. Niet zo zeer op  
het vlak van de dakbedekkingsconstructies, die kennis haalt  
de architect nog wel uit de markt. Het hiaat zit meer in  
de ontelbare (on)mogelijkheden van dat platte dak.  
Statistisch gezien is het aantal beschikbare platte daken  
in een gemeente snel te bepalen, maar dat wil dan nog  
niet zeggen dat al die daken geschikt zijn voor multifunc-
tionele inzet. 

HET BEGINT BIJ HET ONTWERP
We zitten nu in een situatie van enorme woningschaarste  
en zullen naar alle waarschijnlijkheid de oplossingen voor 
een belangrijk deel in stedelijk gebied gaan zoeken.  
Dat betekent dat er niet alleen woningen worden gebouwd, 
maar ook een hoeveelheid utiliteitsgebouwen om bewoners 
van alle services en werkgelegenheid te voorzien. Hier ligt 
een kans! Maar ontwerp dan wel op zo’n manier dat het 
dak van een gebouw in de toekomst ook multifunctioneel 
inzetbaar kan zijn. Want we zullen begroeide daken (groen), 
retentievoorzieningen (blauw) en energiedaken (geel) in 
deze gebieden moeten integreren. Het multifunctioneel  
inzetten van daken begint dus bij het ontwerp.

SPECIAL MULTIFUNCTIONELE DAKEN, PARKEERDAKEN

Van twee locaties van het Nederlandse bloembollenbedrijf Royal De Ree Holland in Lisserbroek is het dak gerenoveerd. In nog geen vier maanden tijd  

is in totaal 33.000 m² dakoppervlak geïsoleerd, bedekt met Firestone’s RubberGard EPDM dakbedekking en voorzien van 11.000 m² zonnepanelen.  

(Foto: ©Royal De Ree Holland bv)

Slimdak-project op het Schieblock in Rotterdam: afgedicht met EPDM.  

Op één van de daken wordt het Smart Flow Control® systeem toegepast. 

HET PERSPECTIEF VAN VESP
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deze vervolgens in de bebouwing te inte greren. Meer verhar-
ding betekent meer piekbelastingen op het riool. Retentie zal  
geïntegreerd moeten worden. Meer utiliteitvoorzieningen  
betekent meer stroomverbruik. Zonne-energie is daarvoor 
een geschikte oplossing. Maar in alles moet er wel een keuze 
gemaakt worden voor de meest geschikte waterafdichting. 

In mei 2020 is Het Nationale Dakenplan geïntroduceerd om 
juist deze keuze te faciliteren. Een samenwerkingsverband tus- 
sen marktpartijen en (semi)overheid om de multifunctionele 
inzet van daken te bevorderen en te promoten (zie kader). 

Idealiter een afdichting die qua levensduur een zonnepaneel 
overstijgt, een dakbedekking die van nature worteldoorgroei 
bestendig is en ook nog eens regenwater kan vasthouden 
zonder dat deze daardoor aangetast wordt. EPDM is dan  
al snel de beste keuze. Het grote voordeel van EPDM is dat  

deze juist speciaal ontwikkeld is om als breed inzetbare 
afdichtings laag te fungeren. Water- en luchtdichting in de 
meest extreme omstandigheden. In deze tijden van duur-
zame keuzes, excelleert EPDM als multifunctionele afdichting. 
Recentelijk schreef een journalist: “Duurzame drempels  
overwinnen met EPDM”. Dat raakt precies de kern van de  
discussie. Koppel nu het meest geschikte bouwmateriaal 
voor het dak aan de wenselijke toepassingen en doe daar 
geen concessies aan. Wat we nu construeren zal in de  
toekomst een bredere inzetbare functie krijgen, ga dus nu 
voor zekerheid en duurzaamheid! ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

SPECIAL MULTIFUNCTIONELE DAKEN, PARKEERDAKEN

NATIONAAL DAKENPLAN
GROENE DAKEN, OFTEWEL BEGROEIDE DAKEN, BIEDEN MENS, NATUUR EN KLIMAAT ENORM VEEL VOORDELEN: ZE HOUDEN WATER VAST, 
ZUIVEREN DE LUCHT, BESPAREN ENERGIE, VERKOELEN, REDUCEREN GELUIDSOVERLAST, ZORGEN VOOR BIODIVERSITEIT EN BRENGEN 
BLOEIENDE KRUIDEN, GRASSEN, ANDERE PLANTEN EN DIEREN TERUG IN ONZE VERSTEDELIJKTE OMGEVING. OM BREDERE TOEPASSING 
VAN DAKBEGROEIING TE STIMULEREN STARTTE IN 2014 DE GREEN DEAL GROENE DAKEN: EEN SAMENWERKING VAN GEMEENTES, WATER-
SCHAPPEN, VERZEKERAARS, MARKTPARTIJEN (ONDER MEER VERENIGDE EPDM SYSTEEM PRODUCENTEN), KENNISINSTELLINGEN EN DE 
RIJKSOVERHEID. IN EEN ZEVENTAL SPOREN ONTWIKKELEN DE DEELNEMERS KANSRIJKE VERDIENMODELLEN EN DAARMEE GEZAMENLIJKE 
INSTRUMENTEN VOOR OPSCHALING. OP 14 MEI 2020 IS HET NATIONAAL DAKEN PLAN VAN START GEGAAN, VOORTKOMEND UIT DEZE 
GREEN DEAL GROENE DAKEN. MET DIT PLAN VAN AANPAK NODIGEN DE PARTNERS VAN HET NATIONAAL DAKEN PLAN ANDEREN UIT  
OM AAN TE HAKEN EN ZO DE AGENDA SAMEN VERDER UIT TE BOUWEN EN TE REALISEREN. HET PLAN IS RICHTINGGEVEND VAN OPZET,  
EN BIEDT RUIMTE OM OP BASIS VAN MONITORING EN ACTUALITEIT BIJGESTELD TE WORDEN. DOEL IS DE LANDELIJKE STIMULERING VAN 
MULTIFUNCTIONELE DAKEN DOOR HET STIMULEREN VAN EEN BREDERE MINDSET, VERANKERING IN BELEID, STIMULERENDE FINANCIE-
RINGSMODELLEN EN BEKWAME VAKMENSEN EN INNOVATIE.(ILLUSTRATIE: NATIONAAL DAKENPLAN)

tot 4 °C koeler

tot 7 % besparing op  
elektriciteit in zomer

tot 3 % besparing op  
gasverbruik in winter

natuurbeleving 

40 seconden kijken  
verbetert concentratie

60 - 150 mm bui, ofwel 
60 - 150 liter per m2

water bergen*

45 - 70%
neerslag verdampt 

€ 5,- per m2  besparen   
op zuivering in 40 jaar

tot 50%
minder
riooloverstort 

tot 2 kilo 
groenten en   
fruit per m2

 bonus:   
anticipeer op neerslag,   
droogte of hitte met 
micro-watermanage-
mentsysteem

 bonus:   
water opslaan 
voor tuin of toilet

meer punten 
bij gebouwlabels  
BREEAM, GPR  
en LEED

tot 2 °C koeler  
in omgeving

tot 6% meer energie

 bonus:   
meer biodiversiteit 
onder zonnepanelen

3 dB minder geluid 
weerkaatst 

 bonus:   
meer 
gebruiksruimte

tot 30% minder 
pijnstillers

1 dag eerder 
uit ziekenhuis

tot 200 gr fijnstof  
afvangen per m2 **

tot 10 dB minder 
geluid van buiten

verdubbeling van  
levensduur van dak

tot 26% lagere kosten 
voor aanleg en onderhoud

4 - 8% waardestijging 
van pand

bed & breakfast 
voor vlinders, 
bijen en vogels

leefgebied als 
compensatie 
voor bouwprojecten

 bonus:   
bijdrage aan  regionaal
ecologisch netwerk

* bij bestaande bouw maximaal een 100 mm bui oftewel 100 liter per m2     

** met een natuurdak of grasdak

  Technisch en financieel       Water       Biodiversiteit       Gezondheid       Energie

www.greendealgroenedaken.nl/facts-values

EPDM waterdak Walterbos-complex, Apeldoorn.



Zonnepanelen geïntegreerd in groendaken.
ZinCo Benelux

daktuin@zinco.nl

www.zinco.nl

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

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

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

ZinCo
Solar Basis® 

SB 200

Vrijdag 18 maart 2022
Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee

Dak van het Jaar 2021
Deze avond wordt u aangeboden door:

De oplossing 
voor platte daken

VEGETATIEDAK MET HET 
UNILIN PDH-SYSTEEM

Een vegetatiedak bestaat uit een systeem van 

baanvormige dakbedekking voor plat- of fl auw 

hellend dak. Bij deze daken is altijd een waterdichte 

en dampdichte onderlaag aanwezig. UNILIN adviseert 

hiervoor het PDH-systeem. Dit zorgt voor een isolerende 

oplossing en biedt een veilige en betrouwbare 

constructie. Deze zelfdragende constructie is bouwfysisch 

verantwoord, eenvoudig en veilig uitvoerbaar en 

daarmee de perfecte oplossing!

Kijk voor ons volledige assortiment op www.unilininsulation.nl
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Het multifunctionele gebruiksdak wordt steeds vaker standaard in het ontwerp 

van de nieuwbouw meegenomen. Met name in de woningbouw is het al zeer 

gebruikelijk om functies te stapelen vanwege beperkte ruimte, zeker binnen 

de stedelijke omgevingen. Appartementencomplexen met parkeergarages zijn  

in de mode waarbij bovenop het parkeerdek een intensieve tuin is ontworpen 

door een landschapsarchitect. De (bouwkundig) architect zorgt dan voor een 

gebouwontwerp inclusief de waterdichting op het parkeerdek. 

De opstandhoogte van  Multifunctionele Daken

de verzekeraar onder de loep genomen. Een zichtbaar 
kleine opmerking uit die rapportage kan zeer grote gevolgen 
hebben: de verzekeraar heeft wel de premie geïnd maar 
keert helaas niets uit!

Albert van den Hout heeft wel eens beschreven in Dakenraad 
dat bijna alle ernstige calamiteiten bij een multifunctioneel 
gebruiksdak in de eerste jaren na aanbrengen worden 
vastgesteld. De fouten zijn te wijten aan enerzijds menselijk 
handelen tijdens het aanbrengen van de volledige dak-
opbouw en ook aan detaillering. De meeste discussies gaan 
al jaren over de geringe opstandhoogte, waarbij niet meer 
alleen kan worden verwezen naar de oorzaak van toename 
van Rc-waarde door de isolatiepakketten. Weliswaar worden 
steeds meer daken voorzien van drukvaste en wateraf-
stotende C-EPS waarvan de isolatiediktes kunnen oplopen 
tot meer dan 25 cm. Ook is bekend dat wij niet al het water 
bij de gevel willen hebben maar juist van de gevel af.  
Dan spreekt het voor zich dat de opstandhoogte bij de gevel 
voldoende moet zijn, uiteraard gerekend vanaf de bovenkant 
van het substraat. Een opgaande strook dakbedekking met 
juiste bouwkundige afwerking kan regenwater opvangen. 
Maar als later blijkt dat substraatlagen boven de opstaande 
gevelstrook uitkomen en er geen voorzieningen zijn gepland 
(zoals lijngoten bij de gevel) dan kunnen er problemen 
ontstaan.

Erik Steegman, DakXpertise

Sinds jaar en dag maan ik vanuit mijn verschillende functies 
alle deelnemers aan dit traject van ontwerp tot realisatie  
dat een integratie van alle disciplines een doel moet zijn  
om de faalkansen tijdens het uiteindelijke bouwtraject terug  
te dringen. Nu we meer multifunctionele daken krijgen,  
wordt dit alleen maar belangrijker. En in de praktijk blijft het 
nog steeds fout gaan.

Ik heb heel veel mooie gerealiseerde multifunctionele daken 
mogen bewonderen maar heb ook genoeg ingerichte 
daken gezien waar ernstige calamiteiten met hardnekkige 
lekkage van de waterdichting van begroeide daken tot hoge 
faalkosten hebben geleid. Deze zijn vaak terug te leiden naar 
het niet samenwerken van architect, landschapsarchitect, 
bouwaannemer en ook vanuit de uitvoering het dakdekkers-
bedrijf en de dakhovenier. De daken waren fantastisch inge-
richt maar op detailniveau klopte het niet en begon nadien 
het schaakspel van ‘wie betaalt deze renovatiekosten’. 
Telkens weer zag ik het patroon dat een ieder zijn discipline 
verzorgt, melding maakt van enkele mogelijk niet-juiste 
bouwkundige details, maar na de oplevering huiswaarts 
keert en aan een volgende klus begint. Jaren later zit men 
dan met juristen aan een grote tafel waar het bordje van de 
kosten voor het verhelpen van de lekkage van de één naar 
de ander wordt verschoven. 

Ook verzekeraars, indien betrokken, schuiven de kosten van  
herstel heel gemakkelijk weer terug naar de uitvoerende partij 
die als verzekeringsnemer netjes de polis heeft afgedragen. 
Naar aanleiding van het te volgen verzekerde garantiepro-
tocol bij multifunctionele projecten worden de vastgelegde 
opmerkingen van het rapporterende adviesbureau uit de  
bezoekrapportage met volgens protocol een laatste goed-
keurende verklaring uit de kast gehaald en nog eens door 

Erik Steegman 
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Daarom blijf ik benadrukken dat integraal ontwerpen een 
must is bij de toepassing van een multifunctioneel dak. 
De details moeten op elkaar aansluiten, waarbij ook in de 
uitvoeringsfase vanuit kwaliteitsborging alles vastligt. Samen 
moeten de ontwerpers, de bouwer, het dakdekkersbedrijf  
en de hovenier ruimschoots van tevoren alle details met 
elkaar doorspreken om deze later ook integraal samen  
goed te kunnen uitvoeren. Voorkomen is beter dan  genezen  
en wees er snel bij om alle details na te lopen in plaats 
van later de discussie aan te gaan met vastlegging in de 
 rapportage (‘de opstandhoogte is te laag’). Wees bewust 
wat nog op de waterdichte laag wordt aangebracht.  
Dit kost wat extra inspanning en geld, zeker als een externe 
adviseur meekijkt, maar vanuit kwaliteitsborging zal het veel 
geld kunnen opleveren. 

Of je nu een verzekering hebt afgesloten of de ogen hebt 
gesloten als dakdekkersbedrijf voor wat er op de aange-
brachte dakbedekking komt: bij calamiteiten zoals lekkages 
door welke oorzaak dan ook is bij een toenemend multi-
functioneel dakgebruik het dakdekkersbedrijf altijd als  
eerste aan de beurt! ■

SPECIAL MULTIFUNCTIONELE DAKEN, PARKEERDAKEN

Draingoot langs de gevel om snel water te kunnen afvoeren.

Tegelhoogte gelijk met onderkant van het kozijn  

waar de dakbedekking weer onder aansluit.

Substraat en opstaande waterdichting tegen beton: gelijke 

hoogte, verder stond er niets omschreven in het bestek.



info@dakned.nl
www.dakned.nl

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

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

Dakned • Rotterdam
Kiotoweg 407
3047 BG Rotterdam
010 2687014

BIJ DAKNED WETEN WE VEEL. WE LEVEREN DIE KENNIS GRAAG AAN JOU. 

Multifunctionaliteit van daken wordt tegenwoordig steeds belangrij ker. Daktuinen, zonnepanelen, 
waterberging, parkeerplaatsen of recreatie. Een dak kan veel verschillende doelen hebben. Maar wat het 
doel ook is, zo’n dak vraagt om 100% zekerheid op het gebied van langdurige waterdichting. Kwaliteit is 
dus enorm belangrij k, net als bewuste keuzes voor duurzame daksystemen en aandacht voor details. 
Bij  Dakned weten we veel en die kennis delen we graag. Zo ben jij  goed voorbereid op jouw volgende klus.
Benieuwd wat we voor elkaar kunnen betekenen? We horen graag van je.  

VELE MOGELIJKHEDEN
VOOR HET PLATTE DAK

WWW.VAN-BOVEN.COM

LICHTKOEPELS LICHTSTRATENLICHTPLATEN GLAS

Beloopbaar Glas is een verrijking van 
de woning. Het zorgt voor extra licht in 
huis, maar behoudt ook de functi e van 
het dakterras. Beloopbaar Glas wordt 
namelijk vlak in de vloer geïntegreerd, 
zodat men er gewoon overheen kan 
lopen. Het glas is geïsoleerd en heeft  
een gepatenteerd aluminium profi el 
dat de waterdichtheid garandeert.

Meer licht binnen
Meer ruimte buiten
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Tijdens de coronacrisis, waarin mensen noodgedwongen meer tijd thuis door-

brachten, merkten we meer dan eens hoe belangrijk -naast ruimte- daglicht 

voor een mens is. Daglicht maakt ons uitgeruster, gelukkiger, positiever én 

productiever. Niet voor niets dat architecten in hun ontwerpen naar manieren 

zoeken om daglichttoetreding te optimaliseren. En naast de voor de hand  

liggende oplossingen in de gevel, zijn er genoeg mogelijkheden om dit toe  

te passen in het dak.

Multifunctioneel dak dankzij  
geïsoleerd beloopbaar glas

binnen-buiten situatie. Het glaspakket wordt in een gepaten-
teerd aluminium profiel geplaatst en voorzien van een silico-
nenvoeg, dat de waterdichtheid garandeert. “Het resultaat? 
Een systeem met een uitstekende isolatie én een vlakke 
integratie in het dakterras. Niet alleen gunstig voor de te 
benutten oppervlakte, maar ook om struikelgevaar te voorko-
men natuurlijk.” Het systeem wordt geplaatst op een opstand, 
wat weer bijdraagt aan de draagkracht van het integrale 
product. “Want het moet wél betrouwbaar zijn uiteraard.”

ALLEEN MAAR VOORDELEN
Van Os noemt meerdere voordelen van Beloopbaar Glas. 
“Wanneer het toegepast wordt op bijvoorbeeld een aanbouw  
waarop je een dakterras hebt of wilt realiseren, verlies je 
hiermee zoals gezegd geen oppervlakte meer, zoals dat 
vroeger wel het geval was met een standaard glasraam of 
lichtkoepel. Dit komt doordat het in de vloer geïntegreerd 
wordt en het de gewenste draagkracht heeft. Daarnaast 
zorgt het natuurlijk voor de zo gewenste daglichttoetreding 
in je woning. Op een bijzonder fraaie manier, omdat je geen 
zichtbaar binnenkozijn hebt. Bovendien heeft het een hoog 
thermisch rendement.” Volgens Van Os is het voor professio-
nele bouwers een makkelijk te installeren systeem. “Daarnaast 
is het gemakkelijk te reinigen, al vergt het product zelf weinig 
onderhoud.” 

DIVERSE TOEPASSINGEN
Beloopbaar Glas kan uiteraard op veel meer plekken worden 
toegepast. “Het wordt niet alleen gebruikt voor lichtinval bij 

daken die beloopbaar moeten zijn, maar kan ook binnen 
toegepast worden. Bijvoorbeeld bij een binnenvloer waar 
een souterrain of kelder onder zit, maar ook als traptreden of 
bij een vide. Beloopbaar Glas is echt een verrijking voor je 
huis.” Van Boven levert op dit moment één uitvoering in diverse 
maten: 1x1 meter, 1x1,5 meter en 1x2 meter. “Deze zijn uit 
voorraad leverbaar”, zegt Van Os en vervolgt: “Het is - buiten 
onze voorraad om - mogelijk naar grotere maten te gaan.” 
Het moge duidelijk zijn: met een breed productengamma 
van dak tot gevel, waarbij daglichttoetreding centraal staat, 
is Van Boven een grote speler in de branche. 

Tijdens de eerste editie DAKEN & ZAKEN, dé dakenvakbeurs 
van Nederland die plaatsvindt in Gorinchem op 11 november 
van dit jaar, is het Beloopbaar Glas te zien bij de stand van 
Van Boven. ■

Tekst: Susan Peek, beeld: Van Boven

DAGLICHTPRODUCTEN
De firma Van Boven produceert en levert al zo’n zeventig jaar 
allerlei transparante producten voor de bouw. “Daglichtpro-
ducten, in de breedste zin van het woord”, zegt Jurgen van Os,  
commercieel directeur bij Van Boven. Het bedrijf staat oor-
spronkelijk bekend als pionier op het gebied van kunststof 
bouwproducten en biedt voor vrijwel iedere toepassing een 
lichtdoorlatende kunststof oplossing. Van een enkelwandige 
polyester golfplaat tot complete lichtwanden. Maar inmid-
dels heeft Van Boven ook lichtkoepels en andere glasproduc-
ten in haar assortiment. “En sinds kort hebben wij geïsoleerd 
Beloopbaar Glas aan ons uitgebreide gamma toegevoegd”, 
vult Van Os aan.

BELOOPBAAR GLAS MET DUBBELE GEBRUIKSFUNCTIE
“De naam zegt het al: over Beloopbaar Glas kun je heen 
lopen. Dat maakt het dus mogelijk om een deel van een 
dak te vervangen door glas, maar de functionaliteit van een 
dakterras te behouden of te creëren. Van Os: “Met dit fraai 
vormgegeven daglichtproduct, met ingenieuze constructie, 
sla je twee vliegen in één klap: je zorgt voor meer daglicht-
toetreding binnen, terwijl je buiten extra ruimte creëert!  
Het multifunctionele dak is een feit.” Zeker in grote steden, 
waar lang niet iedereen een tuin tot zijn beschikking heeft, 
zijn multifunctionele daken ongekend populair. 

VEILIG, BETROUWBAAR EN EENVOUDIG
“Glas is van zichzelf al een sterk en vormvast materiaal dat 
sterker wordt naarmate er lagen worden toegevoegd”,  
legt Van Os uit. “In essentie bestaat beloopbaar glas uit 
meerdere lagen HR++ isolatieglas die aan elkaar zijn gelaagd 

SPECIAL MULTIFUNCTIONELE DAKEN, PARKEERDAKEN

“  Meer licht binnen,  
meer ruimte buiten”

Door beloopbaar glas toe te passen, dat vlak geïntegreerd is, geniet 

je binnen van meer daglicht, zonder in te leveren op de effectieve 

ruimte van je dakterras.

Multifunctionele daken zijn ongekend populair. Vooral in grote 

steden, waar niet iedereen een tuin heeft. 

Beloopbaar glas kan ook perfect toegepast worden bij een souterrain, 

zowel bij een binnen- als buitenvloer. 

Dankzij de meerdere lagen en de tussenliggende folies is  

beloopbaar glas sterk genoeg om op te staan en lopen.

met folies. Hierdoor is het sterk genoeg om op te staan en 
veilig beloopbaar.” Bij Van Boven betreft het geïsoleerd  
beloopbaar glas, onderscheidend ten opzichte van de  
concurrentie, wat het uitermate geschikt maakt voor een 
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Nadat Westfort Vleesproducten in 2015 de meest duurzame en innovatieve 

slachterij ter wereld in gebruik nam, werd ruim vijf jaar later de naastgelegen 

vleesverwerking fors uitgebreid met een volledig geautomatiseerd en geïnte-

greerd vrieshuis. Bunnik Bouw realiseerde het gebouw. Het ontwerp en de 

bouwbegeleiding lag volledig in handen van Promad. Om de duurzaamheid-

sambities van Westfort waar te maken, is het pand gebouwd op basis van 

BREEAM-NL Outstanding. Net als bij de twee eerder gerealiseerde gebouwen, 

kreeg ook bij deze uitbreiding het dak een parkeerfunctie.

Westfort kiest (weer) voor 
parkeren op het dak

Voor Rob Stekelenburg, directeur Promad, 
is parkeren op het dak voor Westfort een 
logische keuze: “Wij hebben hiervoor 
gekozen omdat het kostentechnisch voor-
delig is en ook voor de routing van perso-
nenauto’s is dit een perfecte oplossing.” 

PARDAK
De prestatie-eisen voor een dak waarop 
auto’s rijden, remmen, keren en parkeren 
zijn hoog. Grote parkeerdaken moeten 
bestand zijn tegen hogere snelheden en 
intensief gebruik. Omdat de eerdere er-
varingen met het Pardak®110 systeem van Zoontjens positief 
waren, is dit systeem ook weer toegepast op het laatste  
parkeerdak. Dat bestaat uit betonnen parkeerdaktegels van 
110 x 110 cm met hoekstukken, spanelementen en druk-
verdelers van gevulkaniseerd rubbergranulaat. Het systeem 
zorgt voor een hogere stabiliteit en minder contactgeluid 
door het geringe aantal naden.

BITUMEN
De waterdichte onderlaag en isolatie zijn aangebracht door 
Oranjedak. Het dakpakket bestaat achtereenvolgens uit een 
bitumineuze voorsmeerlaag, een volledig geplakte polyester-
mat 260P11 als onderlaag, daarop een laag wortelwerende 
APP gemodificeerde gebitumineerde polyestermat en glas-
vlies (Wédéflex D4), 240 mm XPS isolatie (Rc= 6.0 m2K/W) en 
een polyestermat.

RUST
Stekelenburg is uiterst content over het eindresultaat.  
Zoontjens denkt mee in het ontwerp en geeft daarin aan-
wijzingen. Vervolgens stellen we samen de planning op en 
dat wordt stelselmatig goed opgevolgd. Door de strakke 
planning konden we al snel gebruiken maken van het 
 parkeerdak, ook voor de medewerkers van de bouw.  
Dat geeft weer rust rondom het gebouw.” ■

De prestatie-eisen voor een dak waarop auto’s rijden, remmen, keren en parkeren zijn hoog.

SPECIAL MULTIFUNCTIONELE DAKEN, PARKEERDAKEN

Pardak®110

Derde parkeerdak voor Westfort.
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Reinier de Graaf ziekenhuis heeft 
eerste ‘drive-in’ OK van Nederland

Opereren op 
het dak van een 
parkeergarage

SPECIAL MULTIFUNCTIONELE DAKEN, PARKEERDAKEN

Dempers met veren op de overgang  

tussen parkeergarage en OK’s.  

(Foto: Stijnstijl Fotografie)

Operatiekamer: geen last van het onderliggende autoverkeer. 

(Foto: Stijnstijl Fotografie)
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EGM architecten heeft eerder het naastgelegen ziekenhuis ont-
worpen en daarbij rekening gehouden met deze uitbreidings-
mogelijkheid. Via een ingenieuze luchtbrug staat het nieuwe 
dagbehandelingscentrum zorginhoudelijk en technisch in 
verbinding met het ziekenhuis. Zo vormt het nieuwe OK-complex 
samen met het bestaande Ziekenhuis een logisch en functioneel 
geheel. In het nieuwe OK-complex wordt laagdrempelig en 
gastvrij zorg geboden. Na behandeling kunnen patiënten vlot 
en soepel via de parkeergarage naar huis. Wat opvalt is dat  
de ruimtes helemaal niet aan een ziekenhuis doen denken, 
maar eerder nog aan een hotel.

DEMPERS
Een operatiecentrum op het dak van een parkeergarage is 
niet de meest voor de hand liggende manier om OK-capaci-
teit te winnen. Jeroen Drenth, commercieel directeur van 
Continental Car Parks en sales manager voor bouwbedrijf 
Aan de Stegge Twello: “Ga je mensen opereren aan hun oog 
op een wiebelende parkeergarage, waar auto’s rondrijden, 
remmen en mogelijk zelfs tegen de constructie aan botsen? 
Ja dus. Samen met constructeur Royal HaskoningDHV hebben  
we deze puzzel mooi opgelost met dempers met veren op  
de overgang tussen parkeergarage en OK’s die zowel hori-
zontale als verticale trillingen van de parkeergarage  
absorberen. En het werkt heel goed.” Royal HaskoningDHV 
heeft met behulp van metingen de trillingen vooraf vast-
gesteld, deze tijdens de bouw gemonitord en achteraf 
 geconstateerd dat het nieuwe OK-complex onafhankelijk 
van de bewegingen in de onderliggende garage op zijn 
plaats blijft liggen en voldoet aan de strikte trillingseisen. 

VOORBEREID
Op de veren rust de tweelaagse opbouw die is opgetrokken  
uit een stalen draagconstructie. De eerste laag bevat zorg-
functies de tweede (kleinere) laag techniek.  
Drenth: “EGM had de parkeergarage indertijd voorbereid op 
deze uitbreiding. Daartoe hebben we eerst het bestaande 
staaldak met sedumbeplanting verwijderd. Aangezien we 
met de opbouw zo hoog komen dat de buurt er geen zicht 
meer op heeft, komt sedum op de daken van de opbouw 
niet terug. Het kostenaspect speelt daarin ook een rol:  
je geeft als ziekenhuis je geld liever uit aan betere zorg.  
Voor de opbouw konden we op de bovenste parkeerlaag 

de bestaande kolommen doortrekken met staalkolommen 
waarop de 433 dempers zijn gemonteerd. Deze dempers met 
stijve veren zijn een bestaande technologie in een unieke 
toepassing die voor het ziekenhuis de meest efficiënte en 
economische oplossing betekenen.”

De daken van de uitbreiding en het dak eromheen zijn door  
dakdekker Klomp voorzien van een dik isolatiepakket, 
bitumen waterdichting en valbeveiliging met ankers en 
veiligheidslijnen. Vanaf donderdag 8 april is de uitbreiding 
operationeel. ■

SPECIAL MULTIFUNCTIONELE DAKEN, PARKEERDAKEN

• OPDRACHTGEVER REINIER DE GRAAF GROEP, DELFT
• ARCHITECT EGM ARCHITECTEN, DORDRECHT
• CONSTRUCTEUR ROYAL HASKONINGDHV, AMSTERDAM
•  HOOFDAANNEMERS AAN DE STEGGE TWELLO, TWELLO;  

DE GROOT INSTALLATIEGROEP, RIDDERKERK
• DAKDEKKER FIECHTER DAKSYSTEMEN BV, HOOGE MIERDE

Het Delftse Reinier de Graaf Ziekenhuis heeft een primeur die niet zou  

misstaan als voorbeeld in de Rooftop Catalogue (zei elders in deze uitgave). 

Op het dak van de bezoekersparkeergarage (2017) is een nieuw operatie-

complex gerealiseerd voor chirurgische ingrepen in dagbehandeling;  

denk aan oog- en liesbreukoperaties. Het OK-centrum is direct vanuit de  

parkeergarage te bereiken, vandaar dat men wel spreekt van een drive-in OK. 

EGM architecten ontwierp de opbouw, Royal HaskoningDHV trad op als  

constructeur en Aan de Stegge Twello en De Groot Installatiegroep waren  

verantwoordelijk voor de uitvoering.

0 10 m5

1:300

4. Reinier de Graaf Gasthuis
3. Verbindingsbrug
2. Parkeergarage
1. Drive-in OK-complex
Doorsnede A-A
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Het Reinier de Graaf Ziekenhuis, met links de opgetopte parkeergarage.  

(Foto: Reinier de Graaf ziekenhuis)

OK als uitgeschoven lade, zelfstandig en verbonden.  

(Illustratie: EGM architecten)

Een van de liggers waar het OK-complex verend op rust.  

(Foto: Reinier de Graaf ziekenhuis)

Dwarsdoorsnede ter hoogte van de luchtbrug. (Illustratie: EGM architecten)
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Parkeergarages zijn steeds vaker aantrekkelijke ruimtes met een veilige uitstra-

ling en logische routing. De trend naar een publieksvriendelijke parkeer beleving 

waar mensen zich welkom voelen, zet zich onmiskenbaar door. Speciaal voor 

esthetische en functionele oplossingen, ontwikkelde Triflex technologieën voor 

parkeergarages op basis van vloeibare kunststoffen. Ook biedt Triflex duurzame 

coatingsystemen voor parkeerdaken. Deze membranen beschermen de  

constructie en door de antislipwerking wordt de veiligheid van de gebruikers 

verhoogd. Daarnaast krijgt het parkeerdak  

de gewenste uitstraling vanwege de vele 

beschikbare kleurvariaties.

Oplossingen voor  
publieksvriendelijke  
parkeerbeleving

een oogopslag zien waar hij naar toe moet. De plekken voor 
de uitgangbordjes, voetgangers en auto’s moeten daarom 
zorgvuldig uitgekozen worden. 

KLEURCOMBINATIE
Naast de vergroting van veiligheid kan er ook eindeloos met 
kleur gecombineerd worden, waardoor een parkeer garage 
meer uitstraling krijgt. Bij het naar binnen rijden in een 
ondergrondse parkeergarage is het namelijk vaak meteen 
duidelijk dat het over het algemeen vrij donker en somber 
is, omdat natuurlijk licht ontbreekt. Met de Triflex’ systemen 
krijgen tussenzones visuele kwaliteit en worden ze door en 
door beschermd.
Het afgelopen jaar zijn er diverse projecten opgeleverd  
waar Triflex een steentje aan mocht bijdragen. Twee mooie 
voorbeelden zijn de parkeervoorzieningen van het  
St. Antonius Ziekenhuis en Westfield Mall of The Netherlands.

ST. ANTONIUS ZIEKENHUIS
Als gevolg van weersinvloeden en mechanische belasting 
van auto’s, was de parkeervoorziening van het St. Antonius 
Ziekenhuis in Utrecht sterk verouderd. Na jaren intensief  
gebruik was het hoog tijd om de vloeren in een nieuw  
jasje te steken. De parkeergarage is voorzien van een  

volledig gewapend, scheuroverbruggend afdichtings-
systeem. Het bovendek is onlangs gerenoveerd en nu ook 
volledig open voor bezoekers. De parkeergarage heeft een 
verfrissende uitstraling gekregen en is voorzien van een 
uiterst duurzaam beschermde vloer.

WESTFIELD MALL OF THE NETHERLANDS
Om ervoor te zorgen dat het vernieuwde winkelcentrum 
Westfield Mall of The Netherlands aantrekkelijk, veilig en toe-
gankelijk wordt voor bezoekers, moest de  parkeervoorziening 
onderhanden worden genomen. Iedere ondergrond heeft 
bepaalde eigenschappen en stelt zijn eigen eisen. De helling-
banen dienen bijvoorbeeld voldoende verkeersbelasting 
aan te kunnen, het parkeerdek volledig waterdicht en de 
inpandige parkeergarage antislip en slijtvast afgewerkt te 
worden. Tevens was de uitstraling een onmisbaar punt.  
Er is gekozen voor sprekende kleuren in de parkeervoorziening. 
Niet alleen voor de sfeerbeleving, maar ook voor de veilig-
heid. Loopstroken in contrasterende kleuren zorgen voor een 
veilige routing. Door kleurgebruik krijgt de parkeervoorziening 
haar eigen identiteit en wordt het de gebruiker makkelijk 
gemaakt om op een veilige en prettige manier de weg te 
vinden in een openbare ruimte. Onlangs opende het winkel-
centrum, of eigenlijk het prachtige belevingscentrum,  
zijn deuren voor het publiek. ■

De membranen zijn in talrijke uitvoeringen beschikbaar. 
Herkenbare parkeerplaatsen voor mensen met een lichame-
lijke beperking, duidelijke loopsuggestiepaden en heldere 
markeringen. Het grote scala aan kleuren en afwerkingen 
biedt u alle ruimte om uw parkeergarage de juiste identiteit, 
een logische verkeersflow en praktische overzichtelijkheid  
te geven. 

VERKEERSVEILIGHEID VERGROTEN
Een goede routestructuur voor voertuigen en voetgangers 
vergroot automatisch de verkeersveiligheid. Die moet dan 
ook overzichtelijk, zichtbaar, begrijpelijk, berijdbaar en 
beloopbaar zijn. Door kleurgebruik of benamingen worden 
afdelingen en verdiepingen herkenbaar gemaakt voor de 
bezoeker. Natuurlijk moet de bewegwijzering daarvoor tot in 
de puntjes verzorgd zijn. De bezoeker kan op die manier in 

SPECIAL MULTIFUNCTIONELE DAKEN, PARKEERDAKEN

“ Aantrekkelijk, veilig, toegankelijk, 

duurzaam en waterdicht”

Parkeervoorziening St. Antonius Ziekenhuis Utrecht.

Westfield Mall of The Netherlands: uitstraling een onmiskenbaar punt.

Antislip en slijtvast
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ROOFSUPPORT BRANDWAND BEUGEL 
MET FIREWRAP 

Met de lancering van de  
RoofSupport Brandwand-
beugel biedt Conduct 
Technical Solutions een 
technische oplossing  
voor het eenvoudig leggen  

van DC-kabels over com-
partiment scheidende wanden. De bijbehorende FireWrap,  
een brandwerende hoes die om de bekabeling heen gewikkeld 
wordt, biedt 60 minuten weerstand tegen branddoorslag in de 
kabels over de brandwand heen. Compartimenteringswanden 
steken een halve tot een meter boven het dakvlak uit, waardoor 
de Brandwandbeugel er eenvoudig overheen gehangen kan 
worden. De installatie van de RoofSupport Brandwandbeugel is 
eenvoudig en zonder mechanische fixatie, zodat de brandwand 
niet beschadigt. Omdat de PVC-laag beschermd moet blijven,  
is de Brandwandbeugel voorzien van een rubberen binnen- 
rand en wordt hij op maat gemaakt. Hierbij wordt de aanlei- 
ding van klasse brandbeveiliging als leidraad genomen.  
De Brandwandbeugel is duurzaam thermisch verzinkt overeen-
komstig NEN-EN-ISO1461. 

Agenda

Optigrün Benelux Academie 
Wegens succes organiseert Optigrün in 2021 meer webinars.  
Binnenkort staan op de rol: 
•  Water op het dak, koudwatervrees Retentiedaken,  

beregening en hemelwateropslag (23 september) 
•  Help mijn plant heeft hoogtevrees! Bamboe, duingras,  

bloembollen, zeg het maar! (5 oktober)
•  Het past net niet! Technische details, faalkansen en  

oplossingen (26 oktober 2021)
Meer informatie: www.optigruen.nl/nieuws/webinars

Zomerprogramma Rotterdamse Dakendagen
Vanaf 3 juli zijn er weer verschillende ‘daktiviteiten’. Tours, dak-
wandelingen, theater, film in de openlucht en meer en dat op  
daken als Centraal Station, Maassilo, DakAkker, Van Nelle Fabriek 
en de Groene Kaap. De kaartverkoop is al gestart. Het volledige 
programma is te vinden op www.rotterdamsedakendagen.nl.

AMSTERDAM BEREIDT ZICH VOOR OP KLIMAATVERANDERING
Het regent steeds harder en vaker en de zomers zijn heter en 

droger, kortom het klimaat verandert. Gemeente en waterschap-
pen zetten zich in om Amsterdam zo goed mogelijk daarop voor 
te bereiden. Om die reden is in mei 2021 de Uitvoeringsagenda 

Klimaatadaptatie gelanceerd. Doel is onder andere meer partijen 
aansporen om een steentje bij te dragen aan het vergroenen van 
(school)pleinen en blauw-groene daken aanleggen. Van de meer 

dan 50 acties en maatregelen wordt één door de gemeente  
zelf uitgevoerd, andere acties kunnen bewoners zelf uitvoeren,  

zoals het vergroenen van je binnentuin. Met het RESILIO project  
(Resilience nEtwork of Smart Innovative cLImate-adapative 

rOoftops) wordt 10.000 m2 aan slimme blauw-groene daken 
aangelegd in Amsterdam en daarmee vormt dit een belangrijke 

component van de Uitvoeringsagenda. Zo blijft het prettig en 
aangenaam aan de grachten, in de huizen, kantoren en parken.

WATERBERGING BIJ AERES HOGESCHOOL  
ALMERE GEPLAATST 
Op het terrein waar in 2022 de Floriade plaatsvindt, wordt 
hard gebouwd aan de energie-neutrale nieuwbouw van  
Aeres Hogeschool Almere. Begin juni werd de waterberging 
voor 28.000 liter water geplaatst. Deze waterberging van  
Optigrün Benelux voorziet de modulaire groengevel van  
regenwater. De groene WallFlore gevel sluit straks prachtig 
aan op de plantzones van Het Arboretum wat op het  
Floriade Expo 2022 terrein verrijst. Koninklijke Ginkel Groep 
verzorgt de groenaanleg op, in en aan het gebouw  
dat door Aannemingsmaat- 
schappij Hegeman wordt  
gerealiseerd.

VVE 010
Na de finale van het Eurovisie Songfestival stonden 
drie Rotterdamse daken in de schijnwerpers.  

Oud-winnaars van het festival speelden hun winnende liedjes vanaf het dak van Hotel New York, de Maassilo en het nieuwe 
depot van Boijmans van Beuningen. De beelden gingen de wereld over en maakten zo reclame voor de stad én voor het  
multifunctioneel gebruik van daken. Want die ‘bovenkant van de stad’ biedt volop mogelijkheden. Een groot deel van het  
Rotterdamse dakoppervlak is onderdeel van een VvE. Hier liggen dus mooie kansen voor VvE-daken. Op de nieuwe thema-
pagina ‘Multifunctionele daken’ is informatie te vinden over hoe een VvE-dak andere functies kan krijgen. Wat kan er?  
Hoe regel je dat met elkaar? Welke subsidies zijn hiervoor beschikbaar? Op de pagina zijn voorbeelden, tips, downloads  
en links naar pagina’s waar nog meer informatie is te vinden. www.vve010.nl/thema-s/multifunctionele-daken.html   
(Illustratie: De Urbanisten)

‘PAS BRL 1511 AAN MET PRESTATIE-EISEN VOOR DAKBAAN I.C.M. PV-PANELEN’
Vekudak, vereniging van fabrikanten en importeurs van PVC kunststofdakbedekking, heeft het College van Deskundigen 
ISDA verzocht om beoordelingsrichtlijn (BRL) ‘baanvormige dakbedekkingssystemen’ 1511 aan te passen. De vereniging 
vraagt om bij de toepassing van PV-panelen prestatie-eisen voor de dakbaan in de BRL 1511 vast te leggen. Dit zorgt 
voor meer veiligheid bij het plaatsen van PV-panelen.

Steeds vaker worden PV-panelen op daken geplaatst. Voor dakconstructie en opbouw betekent dat al snel 10 tot 14 kilo  
extra gewicht per vierkante meter. Daarbij de juiste dakbaan kiezen is dan essentieel. In de praktijk blijkt dat bij veel 
bouwpartners van Vekudak onduidelijkheid bestaat over de juiste dakbaan in combinatie met PV-panelen. Daarnaast is 
bij aanbesteding niet altijd bekend dat PV-panelen worden toegepast of dat de opdrachtgever zoekt naar de laagste 
prijs. Vekudak adviseert op dit moment bij montage van PV-panelen een dakbaan met een dikte van 2 mm toe te passen. 
Dakbanen met een dikte van 2 mm zijn duurzamer, beter bestand tegen extreem weer en kunnen het extra gewicht van 
PV-panelen dragen. Als het College van Deskundigen besluit tot een prestatie-eis voor dakbanen in combinatie met  
PV-panelen neemt Vekudak die prestatie-eis over. 

Voordeel van een prestatie-eis in BRL 1511 is dat deze direct gekoppeld is aan de  
Vakrichtlijn. Door deze aanpassing zullen dus direct alle bouwpartners op de hoogte  
zijn van de nieuwe richtlijn. Hierdoor zullen onduidelijkheden bij bouwpartners worden 
weggenomen en stijgt de veiligheid rond de plaatsing van PV-panelen.



Bestel gewoon vanaf 
de bouw!

ACTIONDAK

WWW.ACTIONDAK.NL

Actiondak, de online groothandel in:

APP - SBS - EPDM - ONDERLAGEN - RESITRIX - KITTEN - PRIMERS - PARKERS - SCHROEVEN -  
NAGELS - DRUKVERDEELPLAATJES - HEMELWATERAFVOEREN - ISOLATIE - DAKONTLUCHTINGEN 

- DAKRANDAFWERKING - VEILIGHEID - GEREEDSCHAP - KLEDING

 DINSDAG 14 SEPTEMBER

DAG VAN DE 
DAKDEKKER

INSCHRIJVEN VÓÓR 1 AUGUSTUS
GA NAAR ONZE WEBSITE: DAGVANDEDAKDEKKER.NL
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In deze rubriek laat Roofs markante personen van binnen en buiten de  

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

achter die visie voor het voetlicht te brengen.

“ Als je je kaarten tegen  
de borst houdt, leer je niets”

In twintig jaar heeft hij met zijn bedrijf veel meegemaakt.  
“Net toen ik het alleen ging doen, kwamen de gevolgen 
van de financiële crisis van 2010-2011. Ik moest daardoor 
reorganiseren. Dat was een moeilijke tijd, maar daar word je 
een grote jongen van. Zo maakten we diverse ups en downs 
mee, zoals nu de coronacrisis, waarbij wij er voor nu genadig 
vanaf komen. Gelukkig kan het werk in de bouw doorgaan.” 
Er is veel werk, het gaat goed met de dakenbranche,  
ziet Swart. “De vraag is de afgelopen jaren veranderd.  
Daken worden steeds intensiever gebruikt. Je ziet dat de  
professionele opdrachtgevers veel meer op zoek zijn naar 
totale ontzorging. Ze willen vaak het gehele dakbeheer 
strategisch uitbesteden. Daken zijn niet meer alleen voor 
waterdichtheid. Dat heeft de rol van de dakdekker veranderd. 
Wij denken proactief mee en nemen de opdrachtgever  
aan de hand mee in de mogelijkheden op het gebied 
van duurzaamheid, vergroening, isolatie, zonne-energie en 
waterbuffering enzovoort. Het gaat bij het inrichten van deze 
intensieve gebruiksdagen niet alleen om het groen maar 
ook om de portemonnee van de opdrachtgever, dus om  
de vraag: levert deze investering rendement op?”

LIDMAATSCHAP NDA
Zaanstad Dakwerken is dit jaar toegetreden tot de NDA,  
als negende lid. “Twee jaar geleden sloten we ons aan  
bij inkooporganisatie CONINKO. Daarna werd gevraagd of 
we in wilden stappen bij de NDA. Ik voelde me vereerd.  
Voor lidmaatschap moet je aan bepaalde eisen voldoen. 
Een commissie kijkt of je missie, visie en solvabiliteit bij de 
club passen. Heb je de juiste instelling? Wil je bijdragen aan 
de club, je openstellen voor de anderen?”

Een bijkomend voordeel van het lidmaatschap is dat  
het bedrijf ook deelneemt aan Dakbehoud Nederland,  
de formule vanuit de NDA voor planmatig onderhoud en 
beheer met landelijke dekking voor professionele opdracht-
gevers. Swart vult aan: “Maar wat vooral ook telt, is dat je veel 
van elkaar kunt leren. NDA bestaat dit jaar 40 jaar en deze 
kennis wordt maandelijks in de vergaderingen gedeeld,  

waarbij de leden heel open zijn over wat ze zijn tegengeko-
men op het gebied van marktontwikkelingen, producten, 
problemen, innovaties of kwesties in de bedrijfsvoering.  
Die openheid spreekt me erg aan. Je kunt je kaarten tegen 
je borst houden, maar daar leer je niets van.”

“Als je er eenmaal ingerold bent, dan kom je nooit meer uit 
de dakenbranche,” besluit Swart. “Ik vind het een fantastisch 
mooi vak. Vanaf dag 1 heb ik me hier vreselijk vermaakt.  
Het mooiste van de dakenbranche vind ik de mensen.  
Die hebben allemaal een houding van: niet zeuren, door-
pakken. Daar hou ik van. Ik ben hier meestal van 6 tot 6,  
want ik vind het leuk om tussen de mensen te zijn. We hebben 
hier een leuke groep, we zetten de schouders eronder, leveren 
samen een mooi product. We begonnen met een team 
van zeventien man. De meesten daarvan werken hier nog 
steeds. Binnenkort gaan er weer twee jongens van het eerste 
uur met pensioen. Dat zijn nummer 3 en 4 die ik in goede 
gezondheid naar hun pensioen heb mogen brengen.  
We werken nu ongeveer met vijftig man buiten en twaalf op  
kantoor. We vormen een hecht team. Er is een prettige werk-
sfeer. Voor de sfeer tellen kleine dingen. Even een bakje koffie, 
even praten, af en toe een feestje of een biertje. Dat is de 
charme van een middelgroot bedrijf: je kent elkaar echt.  
Niet alleen in de dakenbranche, in álle branches geldt  
volgens mij: je moet prettig samenwerken, respectvol met 
elkaar omgaan, doen wat je afspreekt, dan creëer je een 
situatie waarin iedereen met plezier naar het werk gaat.  
En daarmee heb je de helft al gewonnen.” ■

Nolanda Klunder

Twintig jaar geleden stapte Adri Swart met drie compagnons 
in een nieuw dakdekkersbedrijf. In de jaren daarna nam  
hij de aandelen over en sinds 2011 is hij zelfstandig eigenaar 
en directeur van Zaanstad Dakwerken. We spreken Swart 
over de ontwikkelingen in zijn bedrijf, waaronder de recente 
toetreding tot de Nederlandse Dakdekkers Associatie (NDA). 

IN ÉÉN OCHTEND
Swart vertelt: “Ik ben twintig jaar geleden in de dakenbranche  
gerold. In één ochtend was het gebeurd. Er was een lood-
gieters- en dakdekkersbedrijf failliet gegaan en samen met 
de toenmalig bedrijfsleider, mijn vader en een financiële 
man zijn we daarmee opnieuw van start gegaan. Samen 
met alle medewerkers, waarvan er nu nog heel veel actief 
zijn, hebben we er voor gezorgd dat alles binnen een week 
weer draaide.” Swart had tot dat moment geen ervaring met 
de dakenbranche. “Ik deed meer een administratieve verkoop-
opleiding en had verschillende baantjes in de verkoop en 
de horeca. Ik was achttien en was zoekende. Ik had geen 
enkele know-how van het dak. Ik heb heel veel of zelfs alles 
moeten leren. Ik ben lekker mee gaan werken met de jongens 
op de werkvloer, deed in de avonduren de administratie en 
haalde tussendoor de benodigde vakdiploma’s. Ik ben heel 
blij dat het zo is gegaan. Het was een mooie leerweg,  
er bestaat gewoon geen beter scenario. Er kwam die ochtend 
een kruiwagen voorbij en dan kan je kiezen of je erin springt.”

VERANDERENDE MARKT
Zaanstad Dakwerken is gespecialiseerd in het platte dak.  
In eerste instantie richtte het zich daarbij grotendeels op 
nieuwbouw, maar in de loop der jaren werd de nadruk ver-
legd naar renovatie. “Nu is renovatie zo’n 70% van ons werk.  
In de aanbestedingsmarkt ging het teveel over de laagste  
prijs. Dat past niet bij ons. Wij willen een goed product leveren. 
Dat doe je in teamverband, met goede partners. Nu doen 
we alleen nog nieuwbouw voor vaste partners die dezelfde 
instelling hebben als wij.”

AAN TAFEL MET… ADRI SWART

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

ADRI SWART IN ACHT VRAGEN

BURGERLIJKE STAAT? GEREGISTREERD PARTNERSCHAP.

KINDEREN? 1 ZOON VAN 14 MAANDEN  
EN EEN BRUINE LABRADOR VAN 5 JAAR.

WAT DOE JE ALS JE NIET WERKT? IK HEB HEEL VEEL DINGEN  
DIE IK LEUK VIND ZOALS: WATERSPORT, WINTERSPORT,  
KORTE REISJES, AUTO’S, BARBECUEËN, MAAR HET BELANGRIJKST  
EN HET LEUKST VIND IK DAT IK LEUKE MENSEN OM ME HEEN HEB.

FAVORIETE MUZIEK? VAN NEDERLANDSTALIG TOT SNOEIHARDE OF 
SPAANSE GITAREN, MAAR ALS IK MOET KIEZEN GA IK TOCH VOOR U2.

FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING? SPANJE – COSTA BRAVA, 
IK HOU VAN DE ZON.

FAVORIETE STAD? IK BEN MEER VAN DORPEN DAN VAN GROTE 
STEDEN, MAAR ALS IK MOET KIEZEN GA IK VOOR LAS VEGAS.  
DAAR IS AVONTUUR, NATUUR (WOESTIJN), ER ZIJN DE MOOISTE 
HOTELS EN JE KUNT ER FEESTEN EN GENIETEN.

FAVORIETE GEBOUW OF ARCHITECT? MARINA BAY SANDS,  
SINGAPORE. BEN ER NOG NOOIT GEWEEST, MAAR HET LIJKT  
ME FANTASTISCH!

WAAR BEN JE IN JE WERK HET MEEST TROTS OP? WE HEBBEN  
MET Z’N ALLEN EEN MOOI STABIEL BEDRIJF NEERGEZET, WAARBIJ  
WE EEN MOOIE SAMENSTELLING VAN MEDEWERKERS EN ONDER-
AANNEMERS HEBBEN. DE BALANS TUSSEN JONG EN OUD IS  
HEEL LEUK OM MEE TE WERKEN EN ZO HOUD JE ELKAAR SCHERP, 
GEMOTIVEERD EN JONG VAN GEEST. DE WERKSFEER IS GOED EN 
GEMOEDELIJK. IEDEREEN KAN ZICHZELF ZIJN EN KRIJGT DE RUIMTE 
OM ZICH TE ONTPLOOIEN. HET OP DEZE MANIER SAMENWERKEN 
MET ELKAAR ZIE JE TERUG IN DE KWALITEIT EN PRODUCTIE.



Laat je inspireren op www.roval.nl

DUURZAME COMBINATIE ALUMINIUM MUURAFDEKKAPPEN EN BALUSTERS

De aluminium muurafdeksystemen in combinatie met de aluminium

balustersystemen van Roval Aluminium worden in toenemende 

mate toegepast als dakrandafwerking van dakterrassen, daktuinen, 

balkons en loggia’s. Niet alleen doordat Roval diverse modellen 

muurafdekkappen en balustersystemen levert, maar ook doordat 

aluminium onderhoudsarm is. De aluminium detaillering behoudt 

een aluminium leven lang zijn esthetische uitstraling. 

De muurafdekkappen en balusters zijn niet alleen mooi om te zien, 

maar ook nog eens ongeëvenaard duurzaam!  

Roval Aluminium 
Roval Aluminium is specialist in de ontwikkeling, 

productie en levering van aluminium bouw-

 pro ducten voor daken en gevels. Tot het 

uitgekiende assortiment behoren onder meer 

aluminium dakranden, lekdorpels, muurafdek-

systemen, balusters, groendakproducten, dakrand- 

en doorvalbeveiliging en privacyschermen. 

Daarnaast biedt Roval Aluminium maatwerk in 

zetwerk. Mooi, functioneel en duurzaam.

#Staysafe.
Anderhalve 

meter is
beter!
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Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Sinds februari van dit jaar wordt de vestiging van het Duitse Bauder-concern in 

Maarsbergen geleid door Bas Enning. Volgens het persbericht gaat Bauder bv 

zich richten op de verkoop van hoogwaardige producten en op de levering 

van complete dakbedekkingssystemen en zal Bas met zijn team nieuwe  

impulsen geven aan de samenwerking met de partners van Bauder in België 

en Nederland. Roofs ging op bezoek om door te vragen.

Van meters verkopen 
naar kwaliteit en service

BAUDER 2.0

mooie kwaliteitsproducten buiten de boot. Ondertussen 
worden opdrachtgevers, vooral bij de grote logistieke hallen 
regelmatig opgescheept met een dakbedekking die na  
tien of vijftien jaar op is. Dat is niet duurzaam en ook niet 
goed voor de portemonnee van de klant.” 

ONDERSCHEIDEND VERMOGEN
Van de verkoop van zoveel mogelijk vierkante meters isolatie-
materiaal gaat Bauder nu in Nederland ook de verkoop van 
de vele kwaliteitsproducten die het Bauder assortiment rijk is 
optuigen. “Maar daarvoor moet nog wel wat gebeuren en 
dat ligt op mijn bord”, vertelt Enning met een grote glimlach. 
“Dat gebeurt in de driehoek opdrachtgever-dakdekker-
producent. Wij moeten de dakdekker duidelijk maken welke 
uitstekende producten wij hebben en hoe ze daarmee de 
opdrachtgever kunnen overtuigen van de meerwaarde die 
de producten opleveren. Wij werken daarom graag samen 
met gespecialiseerde dakdekkers en de bekende inkoop-
groepen en handelaren, die onderscheidend vermogen 
(willen) hebben. Die klanten bedienen die geen omkijken 
hoeven te hebben naar een dakbedekking omdat de kwali - 
teit uitstekend is en omdat het veertig tot vijftig jaar meegaat. 
Zoals de Karat of Smaragd, een combinatie van APP en SBS 
banen, de sterke eigenschappen van deze twee bitumen 
soorten komen dan samen tot hun recht Daar kun je bij 
veeleisende klanten mee aankomen.”

GROENDAKEN
“En aan de producentenkant is het onze taak de Bauder  
producten beter in de markt zetten. Iedereen kent Bauder  
in Nederland van PIR, maar er is een grote hoeveelheid  
daksystemen en -oplossingen die nauwelijks bekend zijn,  
en onbekend maakt onbemind. Bauder maakt al sinds  

de jaren tachtig systemen voor groendaken,  
dus daar zit veel know-how. We maken complete 
systemen voor extensieve en intensieve groen-
daken, waar we alle componenten voor kunnen 
leveren, van onderlagen en dampremmers tot PIR, 
retentiekratten en filterdoek. Groot voordeel voor 
de klant is dat we garantie kunnen geven op  
dat hele pakket. Daarnaast hebben we de combi-
natiesystemen met groendak en PV waar we  
dus het complete pakket tot de zonnepanelen 
voor leveren.”

PIR ECO
Er komen ook mooie nieuwe producten aan,  
zoals de PIR ECO. Enning: “Dat is een isolatieplaat 
op basis van maisolie inplaats van aardolie,  
wel met een iets lagere lambda-waarde, maar wel 
milieuverantwoord. Dat soort ontwikkelingen pas-
sen goed in dit familiebedrijf: eerst goed opzetten, 
opbouwen, productiecapaciteit opbouwen – je 
wilt geen nee verkopen – en dan rustig op de 
markt brengen.”

TECHNISCHE KENNIS
Verder heeft Bas ook nog een interne opdracht. 
“Bauder Nederland maakt nu ook de omslag  
van een verkooporganisatie naar een team van 
mensen die ook de technische kennis hebben  
van alle systemen van Bauder, technische onder-
steuning kunnen leveren en projecten begeleiden. 
Medewerkers die de juiste vertaalslag kunnen  
maken van een Nederlands programma van eisen 
naar de vele mogelijkheden van het Duitse pro-
ductassortiment. De nadruk ligt niet meer op  
meters verkopen, we gaan voor kwaliteit en service 
voor de veeleisende klant. Zeg maar Bauder 2.0. ■

< Bauder Intensiv groendaksysteem met wateropslag.

1. begroeiing (bomen, struiken, grassen)

2. Substraat /plantaarde

3. Filtervlies (FV 125)

4.  Wateropslag- en drainage-element van gerecycled 

hardschuim polystyreen, 70 mm hoog, opslag-

capaciteit 21,5 l/m2

5. Beschermmat

6. Scheidingsfolie

7.  Bitumen toplaag met geïntegreerde bescherming 

tegen worteldoorgroei (BauderSMARAGD)

8. Bitumen baan (BauderTHERM UL 50)

9. PIR-isolatie

10. Dampdichte baan (BauderTHERM DS 2

11. Primer (Burkolit V)

12. Ondergrond (beton)

Bauder is zo’n 160 jaar 
geleden opgericht 
en wordt nog steeds 
geleid bestuurd door 
de familie Bauder, 
waarvan nu de vierde 
generatie aan het 
roer staat. Inmiddels is 
het bedrijf marktleider 
in Duitsland op het 

gebied van daksystemen in de breedste zin van het woord 
en met een scherpe focus op kwaliteit. 

Bas Enning: “Een groot voordeel van een familiebedrijf is  
dat de organisatie niet onder druk staat van korte termijn 
winstmaximalisatie en beurskoersen. De visie is gericht  
op de lange termijn en dat is terug te zien in de betrokken-
heid van de medewerkers en ook van de klanten.  
Lastiger is het om veranderingen door te voeren, maar als 
die eenmaal hun weg hebben gevonden, staat iedereen  
er ook honderd procent achter.”

GOEDKOOP, DUURKOOP
Vanaf 2005 was Bauder in Nederland actief met het verkopen 
van complete daksystemen. Vervolgens raakte de focus 
vooral gericht op vierkante meters isolatie. Bas Enning:  
“Maar dat bracht eenzijdigheid en grote druk op de marge. 
Dat komt deels door de bouwkolom in Nederland. In België 
en Duitsland, waar ik veel mee te maken heb gehad, wordt 
een platdaksysteem vaak door een architect voorgeschreven.  
Hij neemt daar voor dan ook de verantwoordelijkheid.  
In Nederland is de aannemer verantwoordelijk en die zoekt 
al snel naar een goedkoper alternatief. Dan val je met je 

Bas Enning



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

DakInspectie DakInspectie DakInspectie
AdviesBuro

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

Dak- en installatietechniek

Kwaliteit in dak-, lood- en zinkwerken

www.daktechniekholland.nl 0184 499 266

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.optigroen.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 5400335

Nu ook in Eindhoven!
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

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

www.cpe.nl
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VITALITEITSMANAGEMENT

‘ Plan van Aanpak’ 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’.

Deze maatregelen 
worden opgenomen 
in het jaarplan.  
Dit jaarplan geeft 
inzicht in de  acties 
welke in het jaar 
genomen moeten 
worden, wie ervoor 
verantwoordelijk is  
en wanneer deze  
uit gevoerd worden. 
Aan het einde van het jaar volgt de evaluatie. 

Belangrijk is dat als de arbeidsomstandigheden binnen de 
organisatie veranderen, dat dan ook de RI&E en het PVA 
aangepast moeten worden. Dit is recent gebeurd na het be-
gin van de corona-pandemie. Het probleem met de corona-
pandemie is dat in het begin de maatregelen niet duidelijk 
waren. Dit heeft te lang op zich laten wachten, terwijl dan ook 
nog eens de maatregelen telkens bijgesteld worden als gevolg 
van nieuwe inzichten en overheidsbeslissingen. Dit heeft  
bij Gebr. Janssen zeker geleid tot gebrek aan draagvlak  
waardoor er door de leidinggevende als een soort corona- 
politieagent opgetreden moest worden. Een leermoment is 
dat bij nieuwe gevaren de RI&E en PVA op orde te hebben 
zodat de dingen te doen goed geregeld kunnen worden.

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

Peter van Houtum 
Directeur Gebr. Janssen bv, Beugen

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

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

De wereld verandert continu, en dat geldt zeker voor de 
manier van werken, de gevaren en de bijbehorende risico’s. 
Denk zeker aan de pandemie corona, denk aan verduur-
zaming middels plaatsen van zonnepanelen, of in een niet te 
ver verleden het plaatsen van heel veel antennes op daken. 
Wat brengt dat teweeg, en hoe bedden we dat goed in,  
in de organisatie? Hoe zit dat nu in elkaar?

De Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is een inventarisa-
tie van de gevaren binnen een bedrijf met betrekking tot de 
veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemers. 
In de evaluatie wordt van deze gevaren een risico-inschatting  
gemaakt, waarbij gekeken wordt naar de kans dat een  
gevaar zich voordoet, het effect dat het teweegbrengt en de  
frequentie waarmee werknemers aan het gevaar worden  
blootgesteld. In de RI&E moet een Plan van Aanpak (PVA)  
worden opgenomen waarin is aangegeven welke maat-
regelen de werkgever gaat nemen in verband met de 
 geconstateerde risico’s, en binnen welke termijn deze worden 
genomen, dit is wettelijk verplicht. 

In het PVA moet staan aangegeven binnen welke termijn 
concrete maatregelen genomen worden tegen de geïnven-
tariseerde risico’s, en wat deze maatregelen opleveren.  

Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

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

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

Nu ook in 
Leeuwarden!

Een maatpak 
voor het dakvlak.

EPDM is letterlijk en figuurlijk één van de meest flexibele dakmaterialen 
die er bestaat. Gemakkelijk toepasbaar in zowel nieuwbouw als renovatie, 
een zeer lange levensduur en een gemakkelijke verwerking. Bovendien 
kan een EPDM-dak in veel gevallen op maat uit één stuk of op een aantal 
passende stukken worden aangeleverd waardoor de dakbedekking 
letterlijk en figuurlijk naadloos aansluit op het dak. EPDM als maatpak voor 
uw dakvlak... 

Wij leveren zowel EURO-style talkvrije EPDM-folie alsook talkarme USA-style  
EPDM-folie in verschillende gangbare breedtes vanaf de rol die wij op de 
door u gewenste lengte kunnen afsnijden. U kunt het op maat gesneden 
EPDM-membraan direct bij ons afhalen of indien gewenst door ons te laten 
bezorgen. Daarnaast hebben wij uiteraard ook alle gangbare hulpproducten 
op voorraad, zoals materiaal-eigen afvoeren en gereedschappen. 

Ook beschikken wij over een ruim assortiment aan lijmen, kitten, flashings, 
wash-primers, overlaptapes, Kvimbond- en Doublebond stroken als mede 
bevestigers waarmee een EPDM-dak op vrijwel elke ondergrond te realiseren 
is.  Of het nu om nieuwbouw of renovatie gaat: voor elk dak hebben wij een 
geschikt EPDM maatpak. 

EPDM dakbedekking op maat
Uit voorraad leverbaar vanuit al onze vestigingen.

Standaard rolbreedtes tot ruim 6 meter direct uit 
voorraad leverbaar op elke lengte.

Rolbreedtes van 7 tot 12 meter op bestelling leverbaar 
op elke lengte.

Wij  leveren uitsluitend Topkwaliteit Amerikaanse 
EPDM (talkarme gladde EPDM).

Alle gangbare accessoires zoals afvoeren, 
overlaptapes, flashings, wash-primers, binnen- en 
buitenhoeken, lijmen, kitten enz. uit voorraad 
leverbaar.

Heeft u maatzetwerk zoals afdekkappen nodig in zink, 
Plastisol, PVDF of koper? Dan kunnen wij dit direct voor 
u zetten in onze zetterijen!



KABELDOORVOEREN VOOR ELKE SITUATIE!
De vertrouwde kabeldoorvoer met PP-bochten voor dunne kabels. Voor dikkere kabels en koelleidingen de gelaste
kabeldoorvoer met losse kap. Uiteraard ook leverbaar met een PVC coating voor het inwerken van PVC dakbedekking.

 

OPLOSSINGEN
VOOR PLATTE DAKEN

INNOVATIVE
PARTNER

Wij adviseren u graag: 0251 229 323 

anjo.nl

Whatever the weather.

De meest complete groothandel voor de vakman in Amsterdam • Arnhem • Breda • Den Haag • Harderwijk • Utrecht • Vlissingen

Lascogum bitumen dakbaan met zekerheid van kwaliteit www.bitasco.nl

Nu ook met zwart granulaat afwerking.

Wordt verwacht  wit mineraal afwerking.

Op zoek naar hoogwaardige PIR-isolatieplaten voor uw 
platdakproject? Firestone RESISTA-isolatie kan gebruikt 
worden op mechanisch bevestigde, volledig verlijmde  
en geballaste daksystemen (nieuwbouw en renovatie).

Kies voor een langdurige superieure prestatie,  
kies Firestone RESISTA.

Voor meer informatie,
surf naar www.firestone-isolatie.nl

FIRESTONE RESISTA PIR ISOLATIE
PLAT DAK

VERDEELD DOOR : WWW.MAWIPEX.NL

Firestone Resista 230 x 300 v2.indd   1 16/05/2019   21:15Adv_FS_Resista_Mawipex_2021.indd   1 10/02/21   11:53
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Soms komt het water met bakken tegelijk uit de hemel vallen. Het enige dat 

gebouweigenaren en -gebruikers dan interesseert is: hoe kan dat water zo 

snel mogelijk dat dak af. Aliaxis heeft hiervoor complete oplossingen in huis. 

Erg praktisch op de bouw daarbij is dat de dakdekker en de installateur niet 

op elkaar hoeven te wachten. 

Hemelwater snel het 
dak af met volvulling

BEDRIJF EN PRODUCT

Vooral bij de grote(re) industriële en logistieke gebouwen is 
de afvoer van grote hoeveelheden regenwater een uitdaging.  
De buien worden de laatste jaren zwaarder en duren soms 
langer, waardoor waterafvoersystemen het niet meer aan-
kunnen. Het zijn met name de drukbezette gebouwen die 
24 uur per dag operationeel zijn (denk aan logistieke centra 
van supermarkten, pakketdiensten, webwinkels) die zich 
geen wateroverlast kunnen veroorloven. 

PROBLEMEN OPLOSSEN
Daarom zitten de adviseurs van Aliaxis steeds vaker aan tafel 
met de architect, de aannemer en de dakdekker om dit 
probleem – van tevoren – op te lossen. “Wij hebben al meer 
dan vijftig jaar ervaring in het maken en leveren van uiterst 
betrouwbare systemen voor hemel- en vuilwaterafvoer”,  
vertelt Hilbert Pool, sales director van Aliaxis Nederland.  
“De systemen die wij maken kunnen niet alleen grote hoe-
veelheden water zeer snel afvoeren, ze zijn ook praktisch in de 
uitvoering en maken de gebouwen op termijn eenvoudiger 
aan te passen voor een nieuwe functie of gebruiker.”

VOLVULLING
Om te beginnen de snelle waterafvoer. Pool: “Akasison is  
ons HDPE hemelwaterafvoersysteem dat werkt op basis van 

volvulling. Het vallende water creëert bij voldoende regenval  
in een gesloten leiding onderdruk die als motor fungeert voor 
de snelle afvoer. Valt er minder water, dan werkt het als een 
traditioneel systeem. Waar een traditionele buis maar voor 
twintig procent wordt gebruikt, is dat bij Akasison honderd 
procent. Je hebt dus minder afvoerpunten nodig, buizen en 
doorvoeren die bovendien kleiner in diameter zijn en ook 
geen afschot. Ook worden verzamelleidingen horizontaal 
vlak onder het dak geplaatst wat bespaart in ruimte, bouw-
kosten en grondwerk en volledige ontwerp vrijheid biedt.  
En minder water op het dak betekent ook dat een constructie 
lichter kan zijn of meer andere functies als PV kan dragen.”

NIET OP ELKAAR WACHTEN
En voor de dakdekker zijn er ook praktische voordelen,  
aldus Pool. “Er is vaak gedoe op daken. De dakdekker wil  
zo snel mogelijk de buis door het dak hebben om aan de 
afdichting te kunnen beginnen. De installateur wil liever zo 
lang mogelijk wachten en eerst het leidingwerk onder het 
dak klaar hebben. Zo moeten dakdekker en installateur 
nogal eens op elkaar wachten. Bij het Akasison systeem kan 
de installateur de aansluitmof van de daktrechter alvast op 
het dak zetten en kan de dakdekker op het moment dat  
het hem het beste uitkomt het dak afwerken. Overigens zijn 
de trechters leverbaar in een in hoogte verstelbare variant,  
waardoor deze goed te combineren zijn met groendaken  
of PV-panelen.”

“ Demontabele hwa met  
praktische voordelen voor  
dakdekker en installateur”

Aansluitmof (dit product is met name praktisch voor de dakdekker).

DEMONTABEL SYSTEEM
Tenslotte de demonteerbaarheid van het systeem: “Een steeds  
belangrijker onderwerp in de bouw”, benadrukt Pool. “Zelfs bij  
logistieke centra weet je niet wat de functie over twintig jaar  
zal zijn. De machines en systemen die binnen staan zijn 
vaak meer waard dan het gebouw. Dan is het goed als dat 
bouwwerk zoveel mogelijk demontabel is. Bij de meeste 
bedrijfs gebouwen is dat niet het geval. De recent opgele-
verde nieuwbouw van DAVO Uitgeverij in Deventer is een 
mooi voorbeeld: dat is 98% circulair. Onze daktrechters zijn 
daar volledig demonteerbaar in verwerkt. Je zit daar met alle 
partijen aan tafel en leer je samen in een proces naar die 
bijna volledige circulariteit toe te werken.” ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Nieuwbouw DAVO in Deventer:  

daktrechter en afvoerleiding onder het dak.

CirCulair 
maak je samen
en met onze duurzame 
oplossing voor 
hemelwaterafvoer

www.akasison.nl

Hemelwaterafvoer met volvulling
Praktische voordelen voor 
dakdekker en installateur



Elke daksituatie is anders. 
Standaard veiligheidsproducten voldoen dan ook niet 

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

De Specialist op het gebied van Dakveiligheid!

KS1 Kabelsysteem  
Een nieuw doorloopbaar kabelsysteem

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

duurzaamheid, eenvoud en gebruikersgemak.

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

Ontdek alle voordelen op:

www.ks1kabelsysteem.nl

Wilt u meer weten:
 www.resitrix.nl

Unieke EPDM dakbanen
voor iedere toepassing op het platte dak
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Het team van Altena Dakspecialiteiten is per april dit jaar versterkt met de 

komst van Pieter van Wijk. Als Manager Kwaliteit/Innovatie/Techniek gaat  

hij zich richten op de stroomlijning van de informatievoorziening van en  

met klanten, het verder verbeteren van de service en het ondersteunen van 

innovaties binnen de onderneming.

Klantgerichte  
versterking  
voor Altena

BEDRIJFSNIEUWS

KLANTONDERSTEUNING
Pieter heeft er zin in. “Er gebeurt veel, er komen mooie 
 producten aan en ik mag aan de slag met het versterken 
van de relatie met onze klanten. Voor dat laatste gaan wij 
nog meer adviezen geven voor het aanleggen en renoveren 
van complexe daken en dat in relatie tot oplossingen op het 
gebied van circulariteit en zaken aangaande de BENG-norm. 
Grote dakdekkers kunnen dat zelf wel, wij ondersteunen hier 
vooral de middelgrote en kleinere dakdekkers mee.”
BIIG®, RONA®top EPDM en lekdetectie

Daarnaast gaat Van Wijk gaat zich bezighouden met de 
BIIG® bitumineuze dakrol en RONA®top EPDM. “Samen met de 
dealers zijn we stappen aan het nemen om de ouderwetse 
hoog-kwaliteit daken te maken. BIIG® is als topmateriaal een 
ideale dakoplossing voor retentiedaken, groendaken en  
parkeerdaken, plekken waar een duurzame dakbaan op  
zijn plaats is. De RONA®top EPDM éénlaags dakbedekking  
is een ander raspaardje in ons assortiment. Het is licht,  
UV-bestendig, eenvoudig aan te brengen en heeft een levens-
duurverwachting van zo’n 50 jaar.  

Sinds twee maanden ken ik nu EPDM geproduceerd door 
middel van extrusie en ik ben oprecht verbaasd over de 
hoge kwaliteit die hierdoor bereikt wordt, zeker bij de witte  
variant. En het is volledig gecertificeerd.” En volgens Pieter 
komt er binnenkort nog een nieuw product op de markt. 
“Altena heeft een nieuw draadloos lekkagedetectiesysteem 
ontwikkeld dat door een grotere partij Europees in de markt 
gaat worden gezet. Dat is uiterst interessant voor gebouw-
eigenaren en verzekeraars, en de vele grote groen- en  
retentiedaken die de komende jaren worden uitgerold.  
Met het systeem weet je op een klein kwadrant nauwkeurig 
waar een lek zit. Hier zit veel potentie in!”■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Altena, al voor 1700 gesticht als steenbakkerij bij 
Hattem, is een bekende naam in de bouwwereld. 
Met drie werkmaatschappijen is de groep actief op 
het gebied van levering, advisering en ontwikkeling 
van bouwproducten. Maar niet als een standaard 
groothandel. Altena is niet gelieerd aan een groot 
concern en kan met de relatief kleine, zelfstandige 
en flexibele organisatie meedenken en een hoge 
servicegraad leveren. Naast Altena Steenhandel en 
Altena Infra-materialen is Altena Dakspecialiteiten de 
derde werkmaatschappij in de groep. 

DAKVIRUS
Met Pieter van Wijk heeft Altena een enorme hoe-
veelheid ervaring in huis gehaald. Zijn grote en 
vooral brede ervaring in de dakenbranche begon  
in 1985 bij Ben Roos Dakbedekking (“waar hij door 
het dakenvirus geïnfecteerd werd”) en dit bracht 
hem via in diverse functies bij veel dakdekkers-
bedrijven en dakmaterialenleveranciers bij Altena. 
“Contacten en kennis genoeg, zou je zeggen, en 
dat kan ik niet ontkennen. Ik heb buiten Nederland 
ook in de Duitse, Belgische, Franse en de Engelse 
markt contacten en ben daarmee geïnformeerd 
over de ontwikkelingen van de markten aldaar.”

KAMPEN - ZWAAG - WOERDEN - APELDOORN  - VARSSEVELD - HENGELO - ZWIJNDRECHT

TOTAALLEVERANCIER 
DAKMATERIALEN

www.altena-dak.nl

Pieter van Wijk heeft er zin in.



 plat dak
isolatie- en afschotspecialist

Toepassing van de juiste isolatie 
vergroot de bruikbare ruimte in en 
vooral op gebouwen. Elke toepassing 
en specificaties vraagt een andere 
oplossing. Natuurlijk bent u bij uw keuze 
van materialen afhankelijk van wet- en 
regelgeving, de bouwkundige situatie en 
de functie van het gebouw, maar een 
correct geïsoleerd plat dak biedt vele 
(multifunctionele) plus punten. Of het nu 
gaat om een groen dak, extra leefruimte 
of zonnepanelen, Unidek afschotisolatie 
is de ideale oplossing voor uw plat dak.

www.unidekplatdak.nl

ONTDEK ONS
KLIKSYSTEEM!
www.zinkunie.nl/snelklikklang

KLIK EN KLAAR
De beste dakrand afwerking in een 
mum van tij d geplaatst? Het kan met de 
KLIK deklij sten van Zinkunie in combinatie 
met onze SNELKLIK klang!

Voordelen:
• Langere levensduur
• Optimale expansie mogelij kheden
• Snelle en eenvoudige montage
• Solderen is niet nodig
• Binnen- en buitenhoeken op voorraad

ERVAAR HET GEMAK EN DE TIJ DWINST 
VAN ONS KLIKSYSTEEM EN HAAL ALLES 
DIRECT UIT VOORRAAD OP BIJ  JOUW 
VERTROUWDE FILIAAL!

MONTAGE
ZONDER

SOLDEREN!

KLIK!

KLIK!

KLIK!

KLIK!

KLIK!

KLIK!

Plaats de SNELKLIK klang 
om de 60 cm op de dakrand.

Klik de deklij st op de klang.  Plaats de koppelkap.  

1 2 3

KLIK EN KLAAR

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

ZINK111 Adv Roofs Snelklik V3.indd   1ZINK111 Adv Roofs Snelklik V3.indd   1 10-06-2021   19:2410-06-2021   19:24

Ergnomisch 
werken 

Bit vs extender  

ERGONOMISCH
WERKEN IN DE BOUW  
MET GUARDIAN  
TOOLS & TOEBEHOREN
Praten over lichamelijke klachten is vaak taboe op de bouw.  
‘Kom op’, ‘niet zo flauw’, ‘aanpakken’, is het credo. Maar vanaf 
de middelbare leeftijd beginnen bij veel bouwvakkers de 
lichamelijke klachten toch echt serieus te worden. Pijn in de 
(onder)rug, kapotte knieën en blijvende spierpijn zijn meer 
regelmaat dan uitzondering.

Klachten voorkomen
Guardian heeft zich ten doel gesteld om het aantal klachten  
onder dakdekkers flink te laten afnemen. Daarom hebben we 
verschillende hulpmiddelen ontwikkeld die moeten helpen om  
het werk minder zwaar te maken, zoals de bit-extender, 
boor-extender en de woodstick.

Guardian B.V.    www.guardian.nl  |  Grasbeemd 14, Helmond |   0492 597400    |   info@guardian.nl
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NIEUWSLIJN

Agenda
14 september 2021 
DAG VAN DE DAKDEKKER
Op de tweede dinsdag van  
september wordt de dakdekker  
in het zonnetje gezet. 
www.dagvandedakdekker.nl

25 september 2021
DAG VAN DE BOUW
Jaarlijkse open dag waarop bouwlocaties door 
heel Nederland hun bouwhekken openstellen. 
Locaties door heel Nederland. 
www.debouwmaakthet.nl

28, 29 en 30 september 2021
SOLAR SOLUTIONS INTERNATIONAL
De grootste vakbeurs voor zonne-energie  
in Noord-West-Europa. 
Expo Haarlemmermeer, www.solarsolutions.nl

12, 13 en 14 oktober 2021
VAKBEURS ENERGIE
Al meer dan 15 jaar 
hét zakelijke platform 
op het vlak van duurzaamheid en energie.  
In 3 dagen delen vrijwel alle koplopers in besparing, 
opwekking en opslag hun kennis met duizenden 
beslissers.Brabanthallen, ’s-Hertogenbosch.  
www.vakbeursenergie.nl

11 november 2021
DAKEN & ZAKEN
Dé dakenvakbeurs van 
Nederland brengt op-
drachtgevers, leveranciers 
en verwerkers bij elkaar. 
Voor catering en (gratis) 
parkeer gelegenheid wordt gezorgd. 
Evenementenhal in Gorinchem,  
van 10.00 - 20.00 uur. 
www.dakenenzaken.nl.

18 maart 2022
DAK VAN HET JAAR 2021
Alvast reserveren in de agenda. Feestavond  
met verkiezing van Dak van het Jaar 2021  
Roofs en steilDAK en bekendmaking  
Dakenman- of vrouw van het Jaar 2021.
Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee.  
www.dakvanhetjaar.nl.

 DINSDAG 14 SEPTEMBER

DAG VAN DE 
DAKDEKKER

INSCHRIJVEN VÓÓR 1 AUGUSTUS
GA NAAR ONZE WEBSITE: DAGVANDEDAKDEKKER.NL

DAKEN&ZAKEN

DAKCURSUSSEN PLATTE DAKEN 2021
Aan de eerste zevendaagse Dakcursus  
van 2021 werd vanwege de Corona- 
beperkingen door twaalf personen  
deelgenomen. Allen namen deel  
aan het examen, van hen behaal - 
den elf cursisten direct het diploma, een  slagingspercentage van 91%.  
De hoogste examencijfers werden behaald door Wouter Biemans van 
Soprema. Hij ontving een mooie sculptuur van De Dakconnaisseur.  
Eervolle vermeldingen waren er voor Diewertje Hannes van Cibor NV uit 
België en Michiel Hoes van Foamglas. De cursus werd gemiddeld met  
een dikke 8 gewaardeerd.
De eerstvolgende Dakcursus van 2021 van september is al vol bezet,  
er is een extra cursus ingepland in het latere najaar waar nog deelnemers 
in geplaatst kunnen worden. De cursus is vooral bedoeld voor nieuwe  
instromers en doorstromers in de dakbedekkingsbranche en voor mede-
werkers van corporaties, gemeenten en aannemers die in relatief korte tijd 
veel kennis willen vergaren over alle facetten van het platte dak.  
Meer informatie over deze en andere cursussen is terug te vinden op de 
site www.bdaopleidingen.eu. Het totale cursusoverzicht voor 2021 van  
BDA Dak- en Gevelopleidingen is telefonisch op te vragen op nummer  
085-4871910 of via info@bdaopleidingen.nl. 

P E R S O N A L I A
Polygum
Per 1 mei is Frank Bierings gestart als projectmanager bij Polygum. Frank is 53 jaar en heeft ruime ervaring in  
alles wat met het platte dak te maken heeft. Deze ervaring gaat Frank gebruiken om, samen met alle Polygum  
partners en de Polygum erkenninghouders, te bouwen aan de verdere ontwikkeling en toekomst van het bedrijf. 

WECAL
Per 1 juni is het team van WECAL Dak- en Isolatietechniek uitgebreid met een nieuw maar voor  
WECAL bekend gezicht: Dennis de Leeuw. Dennis heeft jarenlange ervaring opgedaan in de  
verkoop Binnen- en Buitendienst bij diverse partijen waaronder bij WECAL en gaat aan de slag  
als Technisch Commercieel Adviseur voor de daksector in het noorden en midden van Nederland.  

WECAL is verheugd dat Dennis weer terug aan boord is en wenst hem veel succes  
en plezier!

Bauder Nederland
Harald de Leeuw versterkt sinds 1 juli de buitendienst van Bauder Nederland BV. Hij gaat als technisch  
commercieel adviseur de regio Zuid-Nederland. Komend jaar verwacht Bauder het team verder uit  
te breiden.

V E R H U I S B E R I C H T E N
Brouwers Zink & Dak ook in Eindhoven
Sinds kort is Brouwers Zink & Dak ook 
te vinden in Eindhoven. Gelegen 
aan de Hoevenweg 17 (hal 2) is de 
locatie tijdelijk bereikbaar via de 
 achterzijde aan de Langendijk,  
vlak bij de snelweg. Net als in Gouda 
en Maastricht is in Eindhoven een 
zink- en plastisolstraat ingericht  
waar vakmensen als Dennis Pieloor, 
Dave van Hoof en Marco Geurts 
de klant uitstekend kunnen helpen. 
Geopend van 7 uur tot 17 uur, telefo-
nisch bereikbaar via 040 – 2097240.

Tijdelijke huisvesting Bitasco dakmaterialen Breda
Wegens de nieuwbouw van de vestiging in Breda is Bitasco Dakmaterialen 
tijdelijk gevestigd op Hekven 5 in Breda. Met ingang van juni 2021 kunnen 
klanten op dit adres terecht voor alle dakmaterialen, isolatie en daktoe-
behoren.

ICOPAL UNIVERSAL SA VERNIEUWD
Zo wordt werken op het dak een stuk eenvoudiger. Voor de vernieuwde Icopal Universal SA  
ontwikkelde BMI Icopal een coating met een hogere kleefkracht zodat de dakbaan direct 
stevig op diverse ondergronden hecht. Dit maakt het afwerken van onder andere over-
gangen, dakranden en goten nog gemakkelijker en sneller. Tevens zijn beide zijkanten 

van de vernieuwde dakrol voorzien van een overlap zonder zelfklevende coating.  
Bij het verwerken van de rol in stroken (uit de lengte van de rol gesneden) hebben 

beide stroken een overlap van POCB coating. Door middel van hete lucht föhns  
worden deze overlappen brandveilig met elkaar verbonden en ontstaat een  

optimale, waterdichte lasverbinding. Icopal Universal SA kan ook probleemloos  
op de APP dakbanen (EshaGum) van BMI Icopal gelast worden.

NIEUW KENNISPLATFORM ISSO.NL
Op het nieuwe platform ISSO.nl is sinds kort álle vakkennis 
beschikbaar voor professionals in iedere discipline van de 
bouw- en installatietechniek. Deze kennis is bovendien nog 
toegankelijker geworden. Naast alle kennis in ISSO Open is 
ook andere informatie aan het nieuwe platform toegevoegd. 
Denk aan nieuws en projectinformatie. Zo staat alle relevante 
informatie en kennis bijéén op ISSO.nl. De ISSO-KennisBank 
is daarmee komen te vervallen. Voor gebruikers is het op 
het nieuwe ISSO.nl eenvoudiger om de juiste informatie te 
vinden. En wie gebruik maakt van de Referentiedetails kan 
nu ook zoeken via de positie in een gebouw.

BENELUX TROFEE VOOR THERMISCH VERZINKEN 2021
Voor de dertiende maal heeft ZinkInfo Benelux haar tweejaarlijkse trofee  
voor thermisch verzinken uitgereikt . Uit de meer dan 70 inzendingen heeft  
de jury dit jaar projecten in drie categorieën bekroond en een prijs voor 
circulair bouwen uitgereikt. De winnaars zijn:

•  Categorie Functioneel Verzinken: Tropische kas voor botanische  
tuin Flora, Keulen

• Categorie Esthetisch Verzinken: Stadsgebouw Melopee, Gent
• Categorie Duplex systemen: Stationsoverkapping, Mechelen (foto)
•  Prijs Circulair Bouwen: Circulair Paviljoen Energie Kenniscentrum,  

Leeuwarden
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De redactie nodigt de markt uit bij te dragen. Mail uw thema’s, productnieuws en projectinformatie naar de redactie: 
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INTERNATIONALE DAKEN
The Spectacle, MGM Cotai in Macau

AAN TAFEL MET…
Lillian Verkoelen

OPLEIDING IN DE MAAK
Dakmanager Duurzame Daken
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BEN BLEUMER EN CEES WOORTMAN
In gesprek met de sociale partners
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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

It’s never just a roof.


