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VOORWOORD

Nog niet zo lang geleden was een jarendertigwoning het 
ultieme doel van menig huizenzoeker. Dat ideaalbeeld uit 
Funda-land bestond uit een aantal vaste bestanddelen: 
een bakstenen gevel, een erker, ‘karakteristieke details’, 
een fraaie kap met dakpannen en een kindvriendelijke 
buurt. Nu de energieprijzen (nog steeds) ongekend  
hoge niveaus hebben, is het beeld volledig gekanteld. 
Een jarendertigwoning is opeens een oude woning.  
En die kosten een vermogen aan energie.  
Het Funda-ideaal is nu een energielabel A, B en minstens 
C. Daar kun je eventueel nog met isoleren, zonnepanelen 
en een hybride of all-electric 
warmtepomp een betaal- 
bare energierekening  
mee bereiken. Oud is uit.  
Monumenten zitten in het-
zelfde verdomhoekje.  
Al mag je daar sinds een 
paar jaar wel zonnepanelen 
op leggen, mits onzichtbaar, 
het blijft lastig deze gebou-
wen te verduurzamen. 
De boodschap die nu in  
heel Nederland duidelijk 
is geworden is simpel: in de 
nieuwe wereld staat er een 
bonus op duurzaam en een 
flinke malus op energie- 
onzuinig. Minister de Jonge, 
die Volkshuisvesting na jaren 
overheidsmismanagement 
en negeren weer tot leven 
mag wekken, is zelfs een wet 
aan het voorbereiden die het vanaf 2023 verbiedt om 
woningen met een slecht energielabel te verhuren. Zo zijn 
er tal van maatregelen in de maak om de verduurzaming 
van de gebouwde omgeving in een stroomversnelling te 
krijgen. De stormloop op zonnepanelen, warmtepompen 
en isolatie, die in mei zelfs tot Kamervragen leidde, laat 
zien dat een deel van de markt zelf al aan de stroomver-
snelling is begonnen. Voor de overheid is het vooral zaak 
ondersteuning te bieden aan dat deel van de markt dat 
niet in staat is in verduurzaming te investeren. 

De bouwsector in het algemeen en de dakenbranche in 
het bijzonder (veel maatregelen vinden plaats in en op 
het dak) spelen een grote rol spelen in de verduurzaming 
van Nederland. Uiteraard moeten ze uitvoering geven  
aan de vele projecten, renovaties en plaatsingen van  
installaties. Wil deze grote operatie kans van slagen hebben,  
zal er samengewerkt moeten worden, zullen meer dak-

Aan de slag
dekkers ook de discipline zonne-energie in huis moeten 
halen en zal de bouwsector naarstig op zoek moeten 
naar technisch geschoold personeel (opleidingen!).  
De tekorten aan zonnepanelen en warmtepompen zullen 
in de loop van de tijd hopelijk verdwijnen met de verdere 
industrialisatie van de productie. 
Industrialisatie is tevens een (deel)oplossing voor het  
woningtekort en het gebrek aan bouwvakkers. Nieuwbouw 
van prefabhuizen neemt een steeds grotere vlucht en is 
onvermijdelijk als je voor 2023 900.000 woningen wil bou-
wen. Zijn er nog andere beren op de weg te verwachten? 

Meer dan genoeg. Denk aan stikstof, belangengroepen 
die nieuwbouwplannen kunnen blokkeren of de overbe-
lasting van het elektriciteitsnet. We moeten maar hopen 
dat de over-heid op alle fronten slagkracht gaat tonen. 
In goede voornemens kun je niet wonen. In een jaren-
dertigwoning wel, al is dat tegenwoordig een kostbare 
bezigheid. Nu eerst op 3 november naar DAKEN & ZAKEN. 
Ik zoek een mooie oplossing om mijn dak (jaren 70)  
te isoleren. ■

Tjerk van Duinen

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

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

bmigroup.com/nl

Building New Horizons
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Even ten westen van de A10 en in de luwte van het World Fasion Center 

zijn recentelijk aan het Koningin Wilhelminaplein in Amsterdam twee van 

vorm identieke woongebouwen verrezen onder de naam Mannoury. 

De blokken bevatten samen 60 appartementen en 4 penthouses  

(alle huur) en zijn door Aedes ingezet voor een boeiend onderzoeks-

project waarin daken een sleutelrol vervullen. De investeerder wil in  

samenwerking met een aantal partners onderzoeken hoe we in de 

gebouwde omgeving oplossingen kunnen bieden voor de uitdagingen 

die het veranderend klimaat stelt aan stedelijke gebieden. Denk aan 

wateroverlast, watertekort, vergroening, biodiversiteit en hittestress.  

Tevens loopt er een experiment om het effect van groen inclusief  

waterberging op het rendement van PV-panelen te meten. Aedes vindt 

dat de industrie de verantwoordelijk-

heid heeft om zo duurzaam mogelijk 

te bouwen en wil door middel van 

het vrij delen van onderzoeksresulta-

ten, anderen stimuleren soortgelijke 

stappen te ondernemen. 

6     Roofs

Testlab op een  
blauw/groen/geel dak

identieke gebouwen met zeven woonlagen ‘beschikbaar 
gesteld’. De hoogste daken van beide gebouwen verschillen 
in opbouw. Het ene gebouw heeft een blauwgroen dak  
met PV-panelen, het andere heeft PV-panelen op bitumen. 
(Na afloop krijgt laatstgenoemde ook een blauwgroen dak.)  
Met de schaal van dit experiment kan het effect van beplan-
ting op het rendement van PV-panelen wetenschappelijk 
bepaald worden. (De resultaten van dit onderzoek worden 
binnenkort gepubliceerd en beschreven in Roofs.)
Om te zorgen dat de beplanting op daken, balkons en 
daktuinen ook in droge periodes voldoende water krijgen, 
is een grijs-watersysteem geïnstalleerd. Douchewater wordt 
hiermee via een apart leidingsysteem (naast de gewone 
rioolafvoer) verzameld in een tank in de kelder van ieder 
gebouw waaruit het naar het hoogste dakniveau wordt 
gepompt. In één gebouw wordt het grijze water na voor-
behandeling gezuiverd in een helofytenfilter dat onderdeel 
is van het blauwgroendak, in het andere gebouw wordt het 
water op ‘conventionele’ manier gezuiverd door middel van 
een bio-membraanreactor in de kelder. Het gefilterde water 
komt vervolgens beschikbaar voor het bewateren van het 
blauwgroendak en wordt via een cascadesysteem geleid 
naar de plantenbakken op de balkons en een daktuin op 
de parkeergarage. Mocht bij extreme droogte het opge-
slagen regenwater ontoereikend zijn dan wordt dit met het 
aanvullende, gezuiverde douchewater uit het grijswater-
systeem bijgevuld.

TECHNIEK
Wiebe Fokkema van IBS Consultants verzorgde de coördi-
natie van de best ingewikkelde dakpuzzel voor Aedes.  
“We waren als adviseur voor de gevel ingehuurd, maar 
werden later ook gevraagd voor het dak. Dakopbouw,  
valbeveiliging et cetera was al uitgewerkt maar er zat geen 
verband in en de opstandhoogtes klopten niet. Met een 
aantal aanpassingen, waaronder aan de kozijnmaten, 
zijn we er uitgekomen. Op de verschillende daken ligt nu 
een flink dakpakket dat in samenspraak met Kingspan en 
Soprema is samengesteld. In verband met de gewenste  

begaanbaarheidsklasse (D) is voor de retentiedaken en de  
terrassen op de vijfde verdieping 180 mm Kingspan Therma 
PIR-isolatie toegepast. Op het parkeerdak volstond 150 mm.  
Voor de waterdichte afwerking van de daken koos dak-
dekker Van de Kamp voor een volledig verkleefde 416K11 
onderlaag en een Royalgum Duo 446K14 toplaag.  
Hierop zijn eerst de verankering voor de PV-panelen en de 
valbeveiliging, daarna het Permavoid retentiedak systeem 
met daarop het groenpakket en als laatste de PV-panelen 
aangebracht.” De vegetatiedaken hebben een onderbouw 
van het Permavoid 85 mm waterretentiessyteem, op het 
parkeerdak is dat 150 mm. Alle retentiekratten zijn voorzien 
van een capillair irrigatiesysteem, dat op natuurlijke wijze 
het water naar de substraatlaag (90 mm op de daken of 
tot 330mm op het parkeerdak) brengt waarin inheemse 
grassen en planten zijn gezaaid. 
De PV-panelen van Solnet staan in de zuidopstelling op  
een Aero Compact G20 draagsysteem met een helling  
van 20 graden gemonteerd op volledig ingeplakte Twistfix 
ankerpunten. Fokkema: “We kregen het idee om in het  
Permavoid-systeem speciale pluggen (PermaLocks) te 
plaatsen waar de frames van de PV-panelen op vastge-
schroefd kunnen worden. Hiermee zou het geheel van  
het substraat en de beplanting de ballastlaag van de PV- 
panelen kunnen vormen, echter bleek de totale ballast in 
deze innovatieve opzet niet voldoende voor de PV-panelen 
op die hoogte, relatief dicht langs de kust. Uiteindelijk zijn 
de PV-panelen aan het bouwkundig dak verankerd en  
waterdicht ingewerkt met Alsan, een vezelversterkt vloeibaar  
afdichtingssysteem. In de zuidopstelling is voldoende ruimte 
gelaten voor onderhoud en voor licht en groeiruimte voor 
het groen. Met Eyecatcher hebben we een mooie oplossing 
voor de valbeveiliging uitgewerkt met de Twistfix die boven het 
groenpakket uitsteekt en twee meter uit de dakrand loopt.”

DUURZAAMHEID
Als er een rode draad loopt door Mannoury en wat er op 
het dak gebeurt, is dat wel duurzaamheid. Dat begint met 
een investeerder en ontwikkelaar die de klimaatuitdagingen 
een serieuze rol geeft in hun projecten en hier ook tot na de  
oplevering achter blijft staan. Het heeft geleid tot twee mooie 
gebouwen die op alle dakvlakken en balkons een bijdrage 
leveren aan de biodiversiteit in het behoorlijk volgebouwde 

Amsterdam-West. De PV-panelen dragen 
bij aan het gasloos krijgen van Mannoury. 
Verder heeft Aedes de CO2-uitstoot (van 
de bouw en 25 jaar bewoning) die niet 
vermijdbaar was gecompenseerd met 
de aanplant van 28.000 bomen in samen- 
spraak met Friends of the Forest.  
Het blauwgroene dak dempt het effect 
van zware regenbuien, zorgt voor ver-
koeling in de zomer en vergroot het 
rendement van de PV-panelen (met  
enkele procentpunten). Bovendien zijn 
de gebouwen een schoolvoorbeeld  
van het verder sluiten van de waterkring-
loop op locatie.  

JHet Dak van het  aar 2022 MANNOURY, AMSTERDAM

Met het project ‘Urban PhotoSynthesis’ wordt voor het eerst op 
wetenschappelijke wijze onderzoek gedaan naar de combina-
tie van (grijs)watermanagement, wateropslag, biodiversiteit en 
zonne-energie en tevens het verkoelend effect van groen op 
PV-systemen gemeten. Doel is om met een oplossing te komen 
waardoor men bij de ontwikkeling van multifunctionele daken 
in steden niet langer hoeft te kiezen voor óf (blauw)groen óf 
PV-panelen op het dak, maar dat én-én een betrouwbare 
oplossing is. Daartoe heeft Aedes twee naast elkaar gelegen 

Mannoury: twee qua vorm vergelijkbare gebouwen, 

een mooie plek voor een wetenschappelijk experiment. 

(Foto: Sem Langendijk)

Het Urban PhotoSynthesis project onderzoekt de combinatie  

van (grijs)watermanagement, wateropslag, biodiversiteit en  

zonne-energie en tevens het verkoelend  

effect van groen op PV-systemen.
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Met het opvangen van regenwater en het hergebruik van 
douchewater, beide voor plantirrigatie, wordt drinkwater 
voor irrigatie uitgesloten en wordt er veel water uit de riolen 
gehouden. Deze waterbewuste en circulaire opzet redu-
ceert de CO2-footprint van de operatie van het gebouw 
en maakt het geheel immuun voor irrigatieverboden bij 
aanhoudende droogte.

ESTHETIEK
En al dat groen ziet er natuurlijk aangenaam uit en is een 
verrijking voor de buurt. Het is uiteraard niet de bedoeling 
dat het groen de PV-panelen overgroeit. Maar de bloem-
bakken die rond de balkonbalustrades zijn aangelegd en 
de daktuinen op de parkeergarage geven de gebouwen 
een aangename aanblik die mooi aansluit op de natuur-
lijke tinten van de gemetselde gevels en de bruine kozijnen  
en hekwerken. Voor de daken is een inheemse selectie 
geleverd met hardere groensoorten die beter overleven, be-
staande uit een gemengde sedummat, met 12-16 verschil-
lende soorten sedum die is doorgezaaid met een kruiden-
mengsel van Cruydthoeck. De balkons en het parkeerdak 
zijn voorzien van gemêleerde maar stabiele beplanting 
met overtuigend beeld in alle seizoenen. Door de gegaran-
deerd permanente beregening (regenwater, grijswater, 
leidingwater) kun je hier spreken van permanent groen. 

SAMENWERKING
Een project als Mannoury staat of valt met goede samen-
werking. Amber Huizinga, Head of Development bij Aedes: 
“Dit was een complex traject omdat we meerdere dingen 
voor het eerst deden. Zeker met de introductie van het  
Urban PhotoSynthesis-onderzoek werd veel gevraagd 
van de medewerkende partijen. Ook Sacha Stolp van de 
gemeente Amsterdam en Joris Voeten, de inhoudelijk aan-
jager van het onderzoeksproject, hebben veel bijgedragen  
aan het slagen van dit project.” Els van der Roest van onder-
zoeksinstelling KWR: “Ons hele onderzoek is geïntegreerd  
in de bouw en in het gebouw. Om het blauwgroene dak 
met PV-panelen mogelijk te maken is al in de ontwerpfase 
rekening gehouden met een extra dakbelasting in de  

JHet Dak van het  aar 2022MANNOURY, AMSTERDAM

•  OPDRACHTGEVER EN INITIATIEFNEMER: AEDES 
•  ARCHITECT: KOSCHUCH ARCHITECTS
•  ADVIESBUREAU DAKEN & GEVELS:  

IBS DAKCONSULT & IBS CONSULTANTS
•  TOEZICHTHOUDERS: ABT & CBB-ARNHEM
•  ONDERZOEKSTRAJECT: AEDES, PERMAVOID, ECOFYT,  

KWR, GEMEENTE AMSTERDAM, SDR ELEKTROTECHNIEK,  
TECHNIPLAN ADVISEURS, TKI WATERTECHNOLOGIE

•  AANNEMER: VAN BEKKUM 
•  AANLEG BLAUWGROENDAK: KONINKLIJKE GINKEL GROEP  

EN ECOFYT (HELOFYTENDAK)
•  DAKDEKKER: VAN DE KAMP DAKBEDEKKINGEN
•  LEVERANCIERS: PERMAVOID (CAPILAIRE WATERRETENTIELAAG); 

SOPREMA, ALSAN (DAKBEDEKKINGSPRODUCTEN);  
KINGSPAN INSULATION (DAKISOLATIE); SOLNET BENELUX 
(PV-PANELEN); EYECATCHER (VALBEVEILIGING)

constructie. Ook is in het gebouw een gescheiden grijswater- 
circuit opgenomen en werd in de kelder ruimte voorzien 
voor de tank om douchewater op te vangen. En bij onder-
zoeksprojecten gaat niet alles in één keer goed. Als wij  
zoiets constateren, zijn wij meestal zelf niet in de positie om 
dit op te lossen, wij zijn immers geen bouwer of installateur. 
Dat maakt het lastig, maar uiteindelijk hebben we met 
elkaar een heel mooi gebouw en onderzoek neergezet.”

VEILIGHEID
In de valveiligheid is zoals gezegd door Eyecatcher voor-
zien met veiligheidslijnen die mensen kunnen gebruiken 
bij onderhoud aan groendak, PV-panelen, helofytenfilter of 
andere instal laties op het dak. De buitenrand is niet beloop-
baar. PV-panelen schoonmaken kan van achter gebeuren,  
maar een probleem aan de dakrand zal op een andere 
manier moeten worden aangepakt. Tijdens de aanleg  
van het dak zijn de vlakken afgezoomd met tijdelijke hek-
werken met contragewicht. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

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

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

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

eyecatcherA4RoofsAug2022.indd   1eyecatcherA4RoofsAug2022.indd   1 18-07-2022   14:4818-07-2022   14:48

Aanleg helofytenfilter voor de zuivering van grijswater.

PV-panelen in een zuidopstelling opgetild boven  

een blauwgroen dak. (Foto: Sem Langendijk)
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CHAPEAU

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

VEILIG EN GEZOND WERKEN

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

De werkgever van de gebruiker is verantwoordelijk dat 
een arbeidsmiddel veilig te gebruiken is en veilig gebruikt 
wordt. Om hem daarbij te helpen moet een arbeidsmiddel 
voldoen aan minimale Europese eisen en normen om  
te mogen worden verkocht. Daarnaast heeft elk land eigen 
gebruikseisen. 

Op Europees niveau zijn minimale veiligheidseisen afge-
sproken. Deze eisen zijn er niet om de veiligheid te bevor-
deren maar om handelsbelemmeringen op te heffen.  
De CE-markering op een product wil dan ook zeggen dat  
een product verhandeld mag worden in de EU. Het plaatsen 
van een CE-markering is de verantwoordelijkheid van de 
fabrikant. Er is geen controle door een overheid. De fabrikant  
verklaart dat het product voldoet aan de minimale 
EU-veiligheidseisen en aan de geharmoniseerde normen 
(conformiteitsverklaring). De gebruiker (werkgever) mag 
vermoeden – zo staat het in het Arbeidsomstandigheden-
besluit – dat een CE gemarkeerd middel voldoet. Hij moet 
zich daar zelf van vergewissen.

Fabrikanten vergissen zich regelmatig tijdens het maken van 
de CE-markering. Het product wordt dan teruggeroepen. 
Soms gaat het om ‘China Export’ producten. Maar ook 
producten uit de EU voldoen niet altijd. Regelmatig worden 
handgereedschap, ladders en trappen gesignaleerd die 
niet voldoen (zie https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/
screen/webreport ). De signalering vindt plaats naar  
aanleiding van een ongeval of een toevallige inspectie.  
Dit is in eerste instantie een probleem voor de fabrikant.  
Als eigenaar en gebruiker kun je dit maar beter vóór zijn,  
je mag er immers niet mee werken.

Het is echt een probleem voor de gebruiker (werkgever)  
als niet is voldaan aan de landelijke gebruikseisen.  

Zoals gezegd, die gebruikseisen zijn niet in de hele EU het- 
zelfde. Zo mag vacuümhefapparatuur die in Nederland 
mag worden gebruikt niet altijd in Duitsland worden ingezet. 
Ladders die in Duitsland wel zijn toegestaan mogen weer 
niet in alle gevallen in Nederland worden gebruikt. Dat is 
lastig maar dit is waarom de werkgever die een arbeids-
middel laat gebruiken zelf moet nagaan of het arbeidsmid-
del mag worden toegepast.

Fabrikanten blijken ook niet altijd op de hoogte van de 
gebruikseisen, laten we aannemen te goeder trouw.  
En dan zijn er producten te koop die hier niet zijn toege-
staan. Een voorbeeld is de regelmatig terugkerende 
verlenging van ladderbomen. Door één boom te verlengen 
kan de ladder op een helling worden geplaatst. Daarmee 
voldoet de ladder niet aan het warenwetbesluit draagbaar 
klimmaterieel. Daarin staat namelijk dat een ladder niet op 
een helling mag worden opgesteld. Een dergelijke ladder 
inzetten is dus niet toegestaan. 

Kortom veel mag worden verkocht maar niet alles mag 
worden gebruikt. Het is de gebruiker die voor het gebruik 
binnen de regels verantwoordelijk is. Daarom een tip:  
als u materieel huurt of koopt, vertel de leverancier dan 
wat u ermee van plan bent, vraag om een verklaring dat 
dit gebruik in Nederland is toegestaan en zorg dat deze 
verklaring onderdeel is van het contract. Hiermee heeft u 
uw risico beperkt. Nu nog de handleiding laten lezen en 
toepassen. ■

Regelmatig zie ik materieel waarbij ik, gelet op de  

veiligheid, kromme tenen krijg. Ik vind het zorgelijk  

als artikelen of advertenties dit veroorzaken. Het lijkt  

dat meer bekendheid met EU-regels en de veiligheid van  

arbeidsmiddelen niet overbodig is.

Mag je alles verkopen 
en gebruiken?

Adri F
rijt

er
s

CURSUSKALENDER 
WINTER 2022 - 2023

www.bdaopleidingen.eu

BDA Dak- en Gevelopleidingen

Avelingen West 33

4202 MS Gorinchem

T. 085 48 71 910 

E. info@bdaopleidingen.nl

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

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

November

01.11 Cursus Daktuin en Gevelgroen Aanleg 1 dag 

03.11 Eerste monteur zonnestroominstallaties OP het dak 2 dagen

07.11 Ontwerper en adviseur zonnestroominstallaties 3 dagen

08.11 Veilig werken op hoogte voor dakbegroeners 1 dag

08.11 Monteur zonnestroominstallaties ONDER het dak 3 dagen

09.11 Onderhoud en beheer van pannendaken 1 dag

10.11 Onderhoud en beheer van gevels 2 dagen

11.11 Scope-12 training 4 dagen

15.11 Cursus Daktuin en Gevelgroen Onderhoud 1 dag

15.11 Monteur zonnestroominstallaties ONDER het dak 3 dagen

21.11  PV-installaties aansluiten op de meterkast 1 dag

22.11 Zonne-energie op corporatiewoningen 1 dag

23.11 Onderhoudsinspecteur Platte daken 4 dagen

23.11 Eerste monteur zonnestroominstallaties OP het dak 2 dagen

28.11 Onderhoud en beheer platte daken 2 dagen

29.11 Cursus Daktuin en Gevelgroen Aanleg 1 dag 

December

02.12  Training Calculatie en werkvoorbereiding Daktuinen 1 dag

06.12 Cursus Daktuin en Gevelgroen Onderhoud 1 dag

12.12  PV-installaties aansluiten op de meterkast  1 dag

13.12 Veilig werken op hoogte Groenkeur 1 dag

14.12 Monteur zonnestroominstallaties ONDER het dak 3 dagen

Januari

11.01 Monteur zonnestroominstallaties ONDER het dak 3 dagen

16.01 Ontwerper en adviseur zonnestroominstallaties 3 dagen

17.01 Veilig werken op hoogte 1 dag

18.01 Dakcursus Platte Daken 7 dagen

2022
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Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

Chris Appels (69) gaat met pensioen. Een markante persoonlijkheid  

uit de dakenbranche neemt daarmee afscheid. Iemand bovendien 

die de ontwikkeling van het dakenvak van het begin af aan heeft 

meegemaakt en mede heeft vormgegeven. Roofs interviewde hem  

ter gelegenheid van zijn afscheid.

Chris Appels, 47 jaar  
in de dakenbranche

Daarnaast was er nog veel meer te 
leren dan alleen maar dakbedekking. 
Materialen als bitumen 110/30, mas-
tiek, Lodorite, Ruberoid 37/330, bezand 
of bezaagseld teervilt, leislag of parel-
grind, het duizelde me allemaal.”

“Dakdekken was toen feitelijk een kwestie 
van het dak dichtsmeren met vloeibare 

bitumen of mastiek. Onder invloed van de 
oliecrisis kwam er echter meer aandacht voor 

Edwin Fagel

We interviewen Appels bij hem thuis in het Friese Pingjum. 
Hij is herstellende van een zware hartoperatie en daarom is  
hij grotendeels aan huis gebonden. Appels vindt het mede  
hierom ook wel tijd worden dat hij terugtreedt: hij is al een  
eindje boven de pensioensgerechtigde leeftijd en inmiddels 
is hij ook ruim 47 jaar een ‘dakenman’. “Het is snel gegaan”, 
zegt hij hierover. Het merendeel van die tijd bracht hij door 
bij respectievelijk isolatiefabrikant Unidek (het huidige 
Kingspan Unidek) en dakgroothandel Altena. “Het was een 
mooie tijd, waarbij ik veel boeiende mensen ben tegenge-
komen, veel heb gelachen en ook inhoudelijk mijn steentje 
heb mogen bijdragen aan de ontwikkeling van het vak.”

DAKENVAK VERANDERT DOOR ISOLATIE
Toen Appels’ militaire dienst halverwege de jaren zeventig ten  
einde liep, had hij ook plannen om te gaan samenwonen. 
Het was dus tijd voor een baan. Hij wilde de verkoop in,  
met doorgroeimogelijkheden naar vertegenwoordiger.  
Wat hij zou moeten verkopen, maakte hem niet veel uit.  
Na verschillende sollicitaties zat hij bij Hafort, 
het verkoopkantoor van dakbedekkings-
fabrikant Cindu Key en Kramer (destijds  
marktleider in een overigens kleine 
markt). Hij zat daar, zonder ook 
maar iets te weten van het dak  
in het algemeen, of het assorti-
ment van Hafort in het bijzon-
der. Dat was geen belemme-
ring hem aan te nemen en er 
volgde een intensieve leerperio-
de, waarin hij alle aspecten van 
het dak leerde kennen. “Alles was 
nieuw voor mij. Ik had geen idee 
hoe dakbedekking eruit zag, laat 
staan hoe het verwerkt moest worden. 

het isoleren van daken en daarmee veranderde de praktijk 
van het dakdekken totaal. De thermische eigenschappen 
van het dak veranderden en dat had zijn effecten op de 
dakbedekking (blaasvorming, scheuren op de plaatnaden). 
Er ontstonden kortom grote problemen op het dak en dat 
was een enorme stimulans voor productontwikkeling.”

“ Het was een mooie tijd,  

waarbij ik veel boeiende  

mensen ben tegengekomen  

en veel heb gelachen” 

Appels: “Hafort was een grote en dominante partij. Er heerste 
een arrogante bedrijfscultuur. Omstreeks 1976 stuitte de  
buitendienst op een dakrol die Derbigum heette. Deze bracht  
je niet met gegoten bitumen aan, maar met behulp van 
een lange steelbrander. Onze vertegenwoordiger vroeg of 
dat iets was waar we ons commercieel zorgen over moesten  
maken. Het antwoord van onze directeur was: ‘Als het 
fabrieksmatig aanbrengen van bitumen aan de dakrol een 
goed idee zou zijn, dan hadden wij dit wel uitgevonden.’ 
Hoe arrogant kun je zijn!”

PRODUCTINOVATIE 
“Via een advertentie in Cobouw kwam ik na een tijdje bij  
fabrikant Gebr. Van Dijk in Gemert terecht, het latere Unidek. 
Destijds een ‘piepschuimfabriek’, die zich vanuit de agrari-
sche sector meer op de bouw (en specifiek het dak) ging 
richten. Hendrik van Dijk was de directeur-eigenaar.  
Mijn salaris verdubbelde ongeveer, ik kreeg een Peugeot 504, 
waarvan ik dacht dat alleen directeuren erin reden en elke 
dag lunchten we uitgebreid in het plaatselijke restaurant 
Pelgrimsrust. Elke vrijdag vierden we een nieuw omzetrecord,  
want het bedrijf groeide als kool. De vraag naar isolatie  
was enorm.”
“Hendrik van Dijk was een buitengewoon creatieve product-
ontwikkelaar. Dat was goed te zien aan de kinderlijk een-
voudige wijze waarop dakisolatie werd gecacheerd.  
Ook andere producten zoals Aludek en het latere succes 
Unidek dakelementen blonken uit in eenvoud. Erg slim was 
de witte deklaag aan de onderzijde van de spaanplaat 
van de dakelementen. In Nederland wordt de zolder  
gebruikt als slaapkamer en met de panelen met witte 
onderzijde hoefde je de platen niet meer te schilderen. 
Speciaal voor platdak isolatie bedacht hij bovendien een 
eenvoudige zelflosser, waarmee veel tijd kon worden  
bespaard bij de levering van de producten.”

Appels had er een mooie en leerzame tijd, waarin hij  
veel meemaakte. Op een gegeven moment werd hij op  
gesprek uitgenodigd door concurrent Opstalan. Dat gesprek 
eindigde met de vraag of hij voor ze wilde komen werken. 
Appels antwoordde met een, in zijn ogen, absurd hoge 

salariseis en hij schrok zich rot toen die werd ingewilligd.  
Met pijn in het hart nam hij afscheid van zijn collega’s.  
“Ook Opstalan groeide en ik heb meegewerkt aan een 
aantal productinnovaties. Toch voelde ik me er niet hele-
maal thuis en na een paar jaar besloot ik om me heen te 
kijken naar een plek waar ik het meer naar mijn zin zou 
kunnen hebben.”

OUDE NEST 
Hij kwam terecht bij handelaar Van Koeveringe uit  
Krabbendijke, die iemand zocht die de dakenbranche  
kende. De zaken gingen goed, maar Appels voelde al snel 
dat hij ook hier niet bij het bedrijf paste. Zo keerde hij na 
10 jaar weer terug op het oude nest: Unidek. Het bedrijf 
was inmiddels erg veranderd. Er werkten heel veel mensen, 
er werd geëxporteerd naar Frankrijk en er waren eigen 
kantoren in België en Duitsland. In Gemert was een groot 
kantoorcomplex gebouwd die van binnen opgetrokken 
was in marmer en afgewerkt met glimmend messing.
Een belangrijk wapenfeit van Appels uit zijn tweede periode 
bij Unidek is de ontwikkeling van isolatieplaten met  
Dual Density, die de beloopbaarheid van de isolatieplaten 
aanzienlijk verbeterden en die leidden tot de Walker,  
Runner en Marathon. Aan het begin van de eeuw kwam 
Unidek door verschillende factoren in financieel zwaar weer 
en was er een reorganisatie nodig. Een overname was het 
meest voor de hand liggende scenario en dat gebeurde 
uiteindelijk ook: Unidek werd overgenomen door CRH  
(en later overgedaan aan Kingspan).

REORGANISATIE
Het gemoedelijke was verdwenen. Appels werd door Altena 
gevraagd of hij niet bij de groothandel aan de slag wilde 
gaan als verkoopleider dak. In die hoedanigheid stond hij 
aan de wieg van enkele belangrijke reorganisaties binnen 
de organisatie. Appels: “De eerste jaren waren buitengewoon 
moeilijk. Er moest iets gebeuren, want het ging niet goed. 
Het heeft heel veel tijd en moeite gekost, maar we zijn 
gaan samenwerken met leveranciers en fabrikanten die 
A-producten produceerden. We openden nieuwe filialen en 
deden veel aan productinnovatie. Momenteel geldt Altena 
als een stabiele, betrouwbare en kwalitatieve partner.”
De laatste jaren ging Appels geleidelijk steeds meer op de 
achtergrond opereren. In 2020 droeg hij de commerciële 
leiding van het bedrijf over aan Sjors Wolters. Sindsdien heeft 
hij zich vooral beziggehouden met de ontwikkeling en imple- 
mentatie van een nieuw lekdetectiesysteem. Nu gaat Appels 
definitief met pensioen, al blijft hij voor zijn oud-collega’s 
altijd te benaderen.

Het komende jaar zal in het teken staan van zijn herstel. 
Daarna zal hij zich niet vervelen, Appels heeft altijd  
iets omhanden. Is het niet in zijn werkplaats aan huis,  
dan wel in het opschrijven van herinneringen aan zijn  
werkzame leven. Want als je eenmaal een dakenman  
bent, dan blijf je dat. ■

AFSCHEIDSINTERVIEW

Chris Appels in 1981.

Chris Appels 

in 2009.



Slimme en circulaire oplossing
Aanzienlijk lagere milieu - footprint

Gemaakt van gerecyled PVB-Folie
Compleet sysyteem incl. toebehoren
Na levensduur opnieuw recyclebaar

Leadax Roov
‘‘Samen bouwen aan duurzaamheid en circulariteit’’

‘‘Het nieuwe 
groen is wit’’

Kilbystraat 6, 8263 CJ Kampen  085-0495030 info@altena-groep.nl  www.altena-dak.nl

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

Van Leeuwarden tot Maastricht: met 22 vestigingen er is altijd een Aabo 
in de buurt. Elke vestiging is uitgerust met een industriële zetterij waar 
zetwerk in o.a. zink, Plastisol en kleurgecoat staalplaat direct na bestelling op 
maat wordt gezet en een uitgebreide shop waar al ons gereedschap en klein 
materiaal gemakkelijk binnen handbereik liggen. 

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

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

• Het grootste assortiment dakmaterialen in NL
• Altijd in de buurt met 22 vestigingen
• Zeer korte levertijden, veelal binnen 24 uur uit 

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

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

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

warmtepompsystemen
• En nog véél en véél meer.  

Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

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

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

Binnenkort 
ook in 

Rotterdam en Hoogeveen!
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WET KWALITEITSBORGING VOOR HET BOUWEN

Op 1 januari 2023 zou de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)  

worden ingevoerd, maar opnieuw is dit uitgesteld en wel tot 1 juli 2023.  

Voorbereiden blijft noodzakelijk, want het toezicht in de bouw, en vooral 

de positie van de opdrachtgever ten opzichte van de aannemer,  

zal veranderen. Het dakbedekkingsbedrijf is voor de wet ook aannemer. 

De Wkb heeft dus ook gevolgen voor het dakbedekkingsbedrijf.  

Het is belangrijk dat dakbedekkingsbedrijven zich daarvan bewust  

zijn en zich zo nodig voorbereiden. Dakbedekkingsbedrijven kunnen  

te maken krijgen met een nieuwe toezichthouder, de kwaliteitsborger. 

De verwachting is dat dat heel beperkt zal zijn. De wijzigingen van  

de aansprakelijkheid en de waarschuwingsplicht raken echter het 

dakbedekkingsbedrijf wel. Hieronder wordt de Wkb uitgelegd en wordt 

ingegaan op de gevolgen voor het dakbedekkingsbedrijf.

Het dakbedekkingsbedrijf  
en de Wet Kwaliteitsborging  
voor het Bouwen (WKB)

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is onderdeel  
van een veel grotere wetswijziging: de Omgevingswet.  
Die wet bundelt een groot aantal wetten tot een samen-
hangende wet voor de leefomgeving. Dat is vooral van 
belang voor initiatiefnemers, alle regels zijn op één plaats 
te vinden. Met de Omgevingswet verandert de vergunning-
procedure. Omdat dat voor de meeste dakbedekkings-
bedrijven niet van belang is, wordt daar in deze notitie niet 
in detail op ingegaan.

Voor de bouwtechnische eisen (denk bijvoorbeeld aan 
windbelasting, hemelwaterafvoer en thermische isolatie) 
werken we nu nog met het Bouwbesluit 2012. Dat gaat ver-
anderen met de Omgevingswet. De bouwtechnische eisen 
vinden we dan in het Besluit bouwwerken leefomgeving, 
vaak afgekort als Bbl. De eisen worden iets anders geordend, 
maar de eisen zelf veranderen niet of nauwelijks. Als hier 
gesproken wordt over de aannemer: dat is voor de wet 
iedereen die tegen betaling een werk uitvoert. Het dakbe-
dekkingsbedrijf is in die zin dus (dak)aannemer.

WAT VERANDERT ER MET DE WKB?
De Wkb heeft twee belangrijke onderdelen: de Wkb wijzigt 
het stelsel van bouwtoezicht en via het Burgerlijk Wetboek 
de aansprakelijkheid van de aannemer ten opzichte van 
zijn opdrachtgever. 

Bouwtoezicht wordt kwaliteitsborging
Het bevoegd gezag (de gemeente) komt op iets meer  
afstand en private partijen, ‘kwaliteitsborgers’, toetsen bouw- 
plannen en houden toezicht op de uitvoering. Bij het 
gereedkomen van het bouwwerk geeft deze private partij 
een Verklaring af als het werk naar zijn oordeel voldoet aan 
de bouwvoorschriften. Verklaring is de formele naam in de 
wet. De kwaliteitsborger verklaart hiermee dat het aanne-
melijk is dat wordt voldaan en er op grond daarvan geen 
bezwaar is tegen ingebruikneming van het bouwwerk.  
De Verklaring moet bij de gereedmelding bij de gemeente 
worden ingediend. Bij het ontbreken van die Verklaring kan 
de gemeente een verbod tot ingebruikneming opleggen. 
Voorlopig gaat de stelselwijziging alleen in voor eenvoudige 
bouwwerken (gevolgklasse 1), waaronder de grondge-
bonden (eengezins)woningen, bedrijfsgebouwen en kleine 
infrastructurele bouwwerken. Alle werken aan dit soort 
bouwwerken, dus ook verbouwingen en aanbouwen,  
vallen onder deze gevolgklasse.

Kwaliteitsborgers moeten om dat werk te mogen doen aan 
strenge eisen voldoen. Uiteraard moeten ze deskundig en 
onpartijdig zijn. En ze moeten werken volgens een vastge-
legde werkwijze. De wet noemt dat een instrument. Er zijn 
op dit moment vier instrumenten toegelaten KiK-KOMO, 
Verbeterde Kwaliteitsborging (VKB van SWK), BK-app en het 
Woningborg Kwaliteitsinstrument (WKI). Een kwaliteitsborger 
wordt toegelaten door een instrumentaanbieder. De over-
heid houdt toezicht op het stelsel en voert steekproefsgewijs 
controles uit. Toegelaten instrumenten en kwaliteitsborgers 
zijn te vinden in het openbare register op www.tlokb.nl. 

De vergunningaanvrager is verantwoordelijk voor de inzet 
van de kwaliteitsborger, maar wie hem contracteert is niet 
geregeld. Dat kan dus ook bijvoorbeeld de architect of de 
bouwer zijn. Bouwen zonder kwaliteitsborger is in de meeste 
gevallen illegaal.

De taken van de kwaliteitsborger liggen vast in de Wkb. 
Vooraf wordt een risicobeoordeling van het bouwplan 
gemaakt en wordt in een borgingsplan vastgelegd welke 
acties worden ondernomen om de kans op het optreden 
van ‘fouten’ te voorkomen. De kwaliteitsborger ziet daarop 
toe en voert zelf ook controles uit. De risicobeoordeling en 
het borgingsplan mogen door een ander (bijvoorbeeld de 
aannemer) worden opgesteld, maar de kwaliteitsborger 
moet deze vaststellen. De kwaliteitsborger mag geen enkele 
(juridische, financiële of organisatorische) betrokkenheid 
hebben met het bouwwerk en kan dus bijvoorbeeld niet  
de architect of de bouwer zijn.

De relatie opdrachtgever-opdrachtnemer
De Wkb wijzigt een aantal zaken die kunnen spelen tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemer. Van belang is op te 
merken dat het niet alleen gaat om particuliere opdracht-
gevers, maar ook professionele, zoals woningcorporaties en  
hoofdaannemers. Nu is de aansprakelijkheid van de aan- 
nemer na oplevering nog beperkt tot verborgen gebreken.  
De Wkb verandert dat. De aannemer is ook na de opleve-
ring voor alle gebreken aansprakelijk, tenzij hij kan aantonen 
dat een gebrek hem niet kan worden verweten: er is sprake 
van omkering van de bewijslast. In de huidige situatie is 
de aannemer niet aansprakelijk voor gebreken die bij de 
oplevering zichtbaar waren en waarover de opdracht- 
gever bij de oplevering niets heeft opgemerkt. Nu is het 
natuurlijk zo dat de meeste aannemers niet weglopen voor 
klachten na de oplevering. In de meeste gevallen worden 
die keurig opgelost.

Van meer belang is misschien wel de waarschuwingsplicht. 
Die bestaat al, maar wordt aangescherpt. De aannemer 
moet de opdrachtgever waarschuwen voor fouten en ge-
breken in de opdracht (inclusief tekeningen, berekeningen, 
materiaalkeuze) en tijdig wijzen op de gevolgen voor de 
nakoming van de overeenkomst. De waarschuwing moet 
schriftelijk en ondubbelzinnig worden gedaan. Maatgevend 
daarin is of de aannemer de fout redelijkerwijs had kunnen 
of moeten ontdekken.

Ten slotte krijgt een opdrachtgever bij oplevering een dos-
sier met onder andere een beschrijving van toegepaste  
materialen en gebruiks- en onderhoudsinstructies.  

De Wkb wijzigt het stelsel van bouwtoezicht en via het Burgerlijk Wetboek de aansprakelijkheid van de aannemer ten opzichte van zijn opdrachtgever.

“ Onvolkomenheden in de 
opdracht? Waarschuwen!  
En wijs de opdrachtgever 
(schriftelijk) op de gevolgen”
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Dat geldt tenzij anders is overeengekomen (zogenaamd 
regelend recht). In de praktijk wordt dit vaak het consu-
mentendossier genoemd, maar die naam is misleidend. 
Het dossier is voor elke opdrachtgever.

De Wkb wordt gefaseerd ingevoerd. Dat geldt echter uitslui-
tend voor het stelsel: gevolgklasse 1. De overige wijzigingen 
gelden voor alle aannemingsovereenkomsten.

WAT BETEKENT DE WKB VOOR  
HET DAKBEDEKKINGSBEDRIJF?
De rol van de kwaliteitsborger
Ervan uitgaande dat als er al sprake is van een vergunning- 
of meldingplichtig werk dan zal het dakbedekkingsbedrijf 
meestal niet degene zijn die de kwaliteitsborger aanstelt.  
Bij nieuwbouwprojecten zal altijd een kwaliteitsborger bij 
het werk betrokken zijn. Hij heeft een risicobeoordeling 
vastgesteld en richt daar zijn toezicht op. Er zijn situaties 
denkbaar die de kwaliteitsborger als risico aanmerkt,  
zoals bijvoorbeeld noodoverstorten bij grote daken, aan-
wezigheid van zonnepanelen, grote dakdoorbrekingen, 
zoals lichtkoepels of lichtstraten. Hoewel kwaliteitsborgers 
mensen zijn met een bepaalde kennis, ervaring en mis-
schien stokpaardjes, zal een kwaliteitsborger bij de meeste 
daken echter geen risico’s voorzien. Dat betekent dat het 

dakbedekkingsbedrijf bij veel projecten niet met een  
kwaliteitsborger te maken krijgen.
In die gevallen dat een kwaliteitsborger toch aandacht 
besteed aan de dakbedekkingsconstructie kan deze het 
dakbedekkingsbedrijf vragen om informatie te leveren.  
Dat kan betrekking hebben op materiaaleigenschappen, 
maar ook berekeningen (windbelasting, hemelwaterafvoer, 
e.d.). De kwaliteitsborger zal daarbij rekening houden met 
kwaliteitssystemen van het dakbedekkingsbedrijf, zoals een  
procescertificaat BRL 4702, en eventueel productcertificaten. 
Het hebben van een geldig procescertificaat zal leiden tot 
minder vragen van de kwaliteitsborger. Dat kan ook gelden 
voor inspectierapporten, die door onafhankelijke derden 
zijn opgemaakt in het kader van een uitvoeringscontrole.

Verscherpte aansprakelijkheid
Zoals gezegd lossen de meeste (dakbedekkings)bedrijven 
eventuele klachten na de oplevering zonder problemen  
op. Veel meer klachten, zoals sommigen voorspellen, zijn 
derhalve niet te verwachten. Daar komt bij dat een klacht 
over een vermeend gebrek alleen kan slagen als vaststaat 
dat het om een gebrek gaat. Pas dan kan een opdracht-
gever een klacht neerleggen bij de opdrachtnemer, die, 
tenzij hij kan aantonen dat het gebrek hem niet kan wor-
den verweten, het gebrek zal moeten herstellen.  

Veel partijen stellen dat je dus alles moet vastleggen wat  
je doet. Die verplichting volgt niet uit de wet en is afhanke-
lijk van eigen risico-afweging van het dakbedekkingsbedrijf. 
Doe je je werk (bijna) altijd goed en kun je eventuele 
klachten goed afhandelen, dan is er geen aanleiding om 
je te verweren tegen een klacht.

Verscherpte waarschuwingsplicht
De waarschuwingsplicht bestaat al, maar de aanscherping 
vraagt wel wat extra aandacht. Het zal voorkomen dat de 
opdracht onvolkomenheden bevat. Bijvoorbeeld omdat 
uitvoering volgens bestek niet aansluit op de Vakrichtlijn 
gesloten dakbedekkingssystemen of de capaciteit van de 
hemelwaterafvoeren te klein is. In dat soort gevallen is het 
van belang de opdrachtgever schriftelijk te waarschuwen. 
Dat kan per brief, maar een e-mail voldoet ook. Om zeker te 
zijn dat de opdrachtgever de waarschuwing heeft ontvan-
gen is het handig om een ontvangst- of leesbevestiging te 
vragen. De waarschuwing moet duidelijk worden geformu-
leerd. Bovendien moet worden aangegeven wat de gevol-
gen zijn voor het resultaat van de werkzaamheden.
Het is aan de opdrachtgever om te reageren op de waar- 
schuwing. Hij kan ervoor kiezen vast te houden aan de 
opdracht en de afwijking op voorhand te accepteren.  
Het werk kan volgens opdracht worden uitgevoerd en de 
opdrachtgever kan hier redelijkerwijs achteraf niet meer  
op terugkomen. Hier past wel een belangrijke opmerking. 
Als de afwijking leidt tot een gevaarlijke situatie voor veilig- 
heid of gezondheid dan is het verstandig de opdracht  
niet uit te voeren. Het uitvoeren van een opdracht terwijl 
je kennis hebt van de gevaarlijke situatie die daardoor 
ontstaat, ontslaat je niet van je verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van 
een niet-brandwerende lichtkoepel, terwijl je weet dat dat 
in die situatie wel is vereist.

Consumentendossier
De Wkb schrijft voor dat de (dak)aannemer de opdracht-
gever (dus niet alleen particulieren) bij de oplevering een 

dossier overhandigt, waarin de aannemer 
‘volledig inzicht’ geeft van de nakoming van 
de opdracht. Wat precies onder ‘volledig 
inzicht’ moet worden verstaan vermeldt de 
wet niet, maar de toelichting geeft wel wat 
richting. De informatie moet bestaan uit 
beschrijving van toegepaste materialen 
(en installaties), berekeningen en tekenin-
gen, en onderhouds- en gebruiksinstructies. 
Omdat de inhoud niet vaststaat kun je als 

bedrijf zelf een lijst opstellen van de informatie die je levert 
bij de oplevering van een project. In veel gevallen zal de 
opdrachtgever daar genoegen mee nemen. Professionele 
opdrachtgevers zullen in hun bestek al vaak aangeven 
welke informatie moet worden geleverd. 
Het verstrekken van een consumentendossier is regelend 
recht. Dat houdt in dat partijen ervan mogen afwijken.  
Als je geen informatie wilt leveren en de opdrachtgever 
daarmee tevreden is, dan is de verplichting er niet. In alle 
gevallen is het belangrijk om voor het sluiten van de over-
eenkomst, bij voorkeur al in de offerte duidelijk te maken 
welke informatie zal worden verstrekt. Als er niets is afgespro-
ken bepaalt de opdrachtgever achteraf welke informatie hij 
wil ontvangen en dat kan tot onaangename verrassingen 
en (niet-verhaalbare) kosten leiden.

SAMENVATTEND
In veel gevallen zal het dakbedekkingsbedrijf niet direct te 
maken krijgen met de kwaliteitsborger. 
Procescertificering (BRL 4702) en onafhankelijke uitvoerings-
inspecties maken het aantonen van kwaliteit als dat door 
de kwaliteitsborger of de opdrachtgever wordt gevraagd 
eenvoudiger.
In de meeste gevallen zullen klachten na oplevering ook 
nu worden opgelost. De Wkb verandert daar niet veel aan. 
Aansprakelijkheid na oplevering is alleen aan de orde als 
het daadwerkelijk om een gebrek gaat. 
Wees alert op onjuistheden in de opdracht en waarschuw 
de opdrachtgever schriftelijk. Wijs hem op de consequenties 
voor het resultaat. Vermijd de uitvoering van werkzaam-
heden waarvan je kunt voorzien dat die gevaarlijk zullen 
zijn voor veiligheid of gezondheid.
Maak voor het sluiten van een overeenkomst (bij voorkeur 
in de offerte) afspraken over de te leveren informatie bij de 
oplevering. Het helpt om zelf een lijst aan te leggen. ■

Bron: Probitumen, m.m.v. Vebidak

WET KWALITEITSBORGING VOOR HET BOUWEN

“ Het hebben van een  
geldig procescertificaat 
zal leiden tot minder  
vragen van de  
kwaliteitsborger.”

Een dakbedekkingsbedrijf is voor de wet ook een aannemer.

Omdat de inhoud niet vaststaat kun je als bedrijf zelf een lijst opstellen 

van de informatie die je levert bij de oplevering van een project.



www.brouwerszink.nl

Sinds 1986 is Brouwers Zink groothandel 

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

ons assortiment doorgevoerd waardoor de 

naam Brouwers Zink & Dak is ont-

staan. Hiermee zijn wij uw zinkpartner én 

uw dakpartner geworden. Bij ons staan 

service, deskundigheid en kwaliteit centraal. 

Wij leveren in heel Nederland en indien 

nodig binnen 24 uur. Maar uiteraard bent u 

ook van harte welkom in één van onze filialen 

in het land. 

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

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

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

Binnenkort ook in Nijmegen!
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Het begon allemaal bijna tien jaar geleden. Het familiebedrijf  

Aabo Trading Company, actief sinds 1987, startte met Aabo Solar  

een Businessunit Duurzaam, te beginnen met producten voor  

zonnestroom onder de naam AaboSolar. In de loop van tijd is  

dit uitgebouwd naar een totaalconcept met gasloze energiesyste- 

men met Aabo Greentech als handelstak voor de producten en  

Aabo Green Projects waarin de projectmatige aanpak werd uitge-

werkt. Nu de markt zich op volle toeren op verduurzaming en elektrifi-

ceren heeft gestort, is Aabo op zoek naar dakdekkers en installateurs  

die als nieuwe partners het totaalconcept kunnen realiseren. 

Elektrificeren op  
en onder het dak

mogelijk met training en begeleiding en kunnen snel 
schakelen met op vele plaatsen in het land een vestiging 
binnen handbereik van de dakdekker en installateur.  
Dat kunnen wij ook met zonnepanelen.”

IN DE SCHOOLBANKEN
Aldus startte in 2013 Aabo Solar, in een periode van laag-
conjunctuur in de markt. Goossens: “We zijn toen met een 
aantal collega’s uit onze organisatie bij BDA Dakadvies  
in de schoolbanken gaan zitten om basiskennis op te  
doen van zonnestroomsystemen. Niet lang daarna zijn we 
een samenwerking gestart met de Duitse zonnepanelen-
fabrikant Solon uit Berlijn. Tevens werden door Solon  
trainingen verzorgd in het opleidingscentrum in Katwijk  
(bij Cuijk, red.). Daarin werden trainingen verzorgd die 
fundamentele kennis verschaffen in zonnestroomsystemen 
voor de medewerkers van alle vestigingen van Aabo Trading 
tijdens kennisdagen.

CONCEPT
In de jaren die volgden trok de markt voor zonnestroom sterk 
aan. “Daardoor gingen ook partijen de solarmarkt leveren 
zonder kennis van zaken over daken”, stelt Goossens.  
“Wij hebben toen besloten de markt projectmatig te  

Toen er bij Aabo Trading Company rond 2012 geluiden 
binnen kwamen van dakdekkers, begon het balletje  
te rollen. Marcel Goossens, Manager Duurzaamheid bij 
Aabo Trading Company: “Die zagen elektra-installateurs 
aan het werk met zonnepanelen op het dak. Ze zeiden: 
‘Dat is ons terrein, alleen wij hebben geen verstand van 
zonnestroomsystemen, zeker niet tot in de meterkast’.  
Onze directeur Hans Cobussen vond toen dat wij daar iets 
in konden betekenen. We zijn vooral gericht op midden- en 
kleinbedrijf, staan altijd dicht bij de klant, helpen ze waar 

benaderen, met een projectentak naast de handelstak. 
Daarin werken we samen met de partijen die bovendaks 
werken – de dakdekkers – en onderdaks – de elektricien.  
Bij elk project staan we aan het begin van het traject samen 
op het dak. De dakdekker kan beoordelen of het dak  
geschikt is voor zonnepanelen en kan de resterende levens-
duur van de dakbedekking inschatten zodat eventueel een 
vervroegde renovatie kan worden overwogen. Die kan ook 
de veiligheidsvoorzieningen meenemen samen met onze 
businessunit Aabo Safe. Samen met de installateur kan dan 
de implementatie worden uitgewerkt en uiteindelijk uitge-
voerd. Dit kun je alleen projectmatig doen, omdat elk dak 
zijn eigen specifieke oplossingen heeft.”

WARMTEPOMPBOILERS
En zo werd verduurzaming een totaalconcept van Aabo. 
Dat is medio 2014 verbreed met andere aanvullende oplos-
singen. Goossens: “Er zijn meer manieren waarmee bedrijven 
en consumenten van het gas af kunnen en als dat gefa-
seerd kan, kun je al snel aan de slag. Warmtepompboilers zijn  
bijvoorbeeld een prima oplossing voor sanitair warm water. 
Met deze gasloze oplossing wordt omgevingstemperatuur 
aangevoerd van binnen of buiten om via koelmiddel een 
boilervat met water 24/7 te verwarmen op 55oC. Deze toe- 
passing in combinatie met de bestaande combiketel voor 
de verwarming, bespaart dan al snel 20 tot 30% van de gas- 
rekening. En het is ook nog gesubsidieerd. Voor kleinere toe- 
passingen hebben we Portugese boilers van 100 en 250 liter, 
sinds kort leveren we tevens Duitse boilers van 300 liter.” 

SLIM VERWARMEN
Tegenwoordig is de webshop van Aabo Greentech voor een 
belangrijk deel gevuld met infrarood verwarming. “We zijn 
medio 2014 ook gestart met infraroodverwarming, omdat dat 
uitstekend past in ons gasloze verduurzamingsconcept”, 
legt Goossens uit. “Je kunt er namelijk complete gebouwen  
slim mee verwarmen. En met slim bedoel ik zonder grote 
investering, snel en eenvoudig door te voeren en je verwarmt  
alleen de plekken en ruimtes die je daadwerkelijk gebruikt,  
zoals een thuiswerkplek of een speelkamer voor de kinderen  
op woensdagmiddag, maar bijvoorbeeld ook op werk-
plekken in grotere bedrijfshallen waardoor de vele loze 
vierkante meters niet verwarmd hoeven te worden.  

Ten opzichte van de traditionele verwarmingsmethodes 
bespaart dat enorme hoeveelheden aardgas. De infrarood 
stralingswarmte is bovendien zeer aangenaam en prima te  
reguleren middels een thermostaat per temperatuurszone-,  
of ruimte en leidt ook niet tot droge lucht. Bij convectie-
warmte daarentegen stijgt warme lucht en neemt stof,  
allergenen en andere deeltjes mee de ruimte in en beïn- 
vloedt bovendien de relatieve vochtigheid. Ik heb het 
natuurlijk ook in mijn eigen kantoor en daar is veel onder 
andere ook minder schoonmaak nodig als bijkomend  
voordeel omdat er simpelweg minder stof aanwezig is.  
Het is uiteraard wel zo dat hoe beter geïsoleerd de ruimte, 
hoe minder thermisch vermogen er nodig is. Maar dat 
geldt voor alle verwarmingsvormen.”

FINE TUNEN
In het assortiment van Aabo Greentech zit ook domotica. 
Via een touchscreen in de kamer kan het elektraverbruik 
gemonitord worden. “Zo kun je het effect van verduurza-
mingsmaatregelen concreet bijhouden. In tegenstelling 
tot een dure warmtepomp kan men met onze systemen 
gefaseerd het huis of bedrijfspand worden aangepakt te-
gen een veel lagere investering en desgewenst meteen de 
resultaten aflezen. In overleg met de installateur kun je je  
installaties verder finetunen. Zo werken we vanaf dag één 
tot ver na de oplevering samen met dakdekker en instal-
lateur om de klant verder te helpen. Bij Aabo Greentech 
maken we de berekeningen en zorgen we voor begeleiding 
van onze partners.”

REFERENTIES
Aan projecten heeft het bedrijf uit Katwijk al lang geen 
gebrek meer. De markt is booming, het ene na het andere 
project rolt van de band. “Vooral de projecten met infrarood- 
panelen lopen hard. Zo zijn we nu bezig met ‘moeilijke’ 
appartementen die slecht geïsoleerd zijn. Met panelen 
gaan we daar een flinke besparing op de gasrekening 
halen terwijl andere oplossingen daar niet mogelijk waren. 
Een ander voorbeeld is een kerk in Tholen. Daar moet men 
in het stookseizoen het gebouw soms al een dag voor een 
dienst “voorverwarmen” a vierhonderd kuub gas per uur. 
Met infraroodstralers kunnen ze deze vlak voor de dienst 
aanzetten en alleen in de zones waar mensen zitten.  

AABO GREENTECH BRENGT VERDUURZAMING BINNEN HANDBEREIK

Zonnestroom voor klassiek kantoorpand in Gennip.  

(67 PV-panelen, goed voor 21.775 Wattpiek) 

Warmtepompboiler.

Infraroodstralers voor kerk in Harderwijk.
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OPROEP
Aabo Greentech is geen installerende partij. Wel komen 
er vele leads via vooral mond-tot-mondreclame of onze 
website www.aabogreentech.nl bij ons terecht. Goossens: 
wij adviseren hen graag maar “Het zijn de installateurs en 
de dakdekkers die onze doelgroep zijn waaraan we hen 
graag koppelen. Dat zijn de partijen die zelf ook aanlopen 
tegen duurzame projecten die ze mogelijk niet helemaal 
zelf kunnen rondkrijgen omdat ze een discipline nog niet  
in huis hebben en ook niet de tijd om het zelf allemaal uit 
te zoeken. Wellicht zijn er installateurs of dakdekkers die 
denken dat dit wel het moment is om de werkzaamheden  
te verbreden en daarmee ook toekomstbestendig te 
worden. Tegen die bedrijven zeg ik graag: laat wat van je 
horen want, jullie zijn welkom om ons duurzame concept 
samen met ons uit te dragen.” ■

Of wat dacht je van een kerk in Harderwijk waar doorde-
weeks koorrepetities gehouden worden? Die kunnen sinds 
enkele jaren altijd comfortabel doorgang vinden zonder  
de hele kerk te verwarmen.”

VEERHUIS
Een van de favoriete projecten van Goossens is het Veerhuis 
in Oeffelt. “Dat ligt er sinds enkele jaren weer prachtig bij 
aan de Maas. Dit gebouw was verpauperd en onderging 
een grondige renovatie. Samen met Van Bon Elektro uit  
Boxmeer hebben we dit gebouw gasloos gekregen met in  
elke ruimte infrarood als hoofdverwarming gecoat in de Ral- 
kleur van het betreffende vertrek en een warmtepompboiler 
voor het warme tapwater in de spoelkeuken. De verdiepingen 
erboven zijn onlangs gerenoveerd, met dezelfde duurzame 
oplossingen, en omgebouwd tot vier appartementen.  
Voor ons is dit project een prachtige referentie waar geïn-
teresseerden terecht kunnen om infraroodverwarming in de 
praktijk te ervaren. 

SHOWROOM.
Naast de vele projecten die inmiddels zijn gerealiseerd  
heeft AaboGreenTech duurzame conceptshowrooms in 
diverse vestigingen van moederbedrijf Aabo Trading.  
Op dit moment zijn deze showrooms in tal van plaatsen 
te vinden, waaronder binnenkort in Rotterdam.In deze 
showrooms kunnen de eindgebruikers maar zeker ook  
de installateurs en dakdekkers terecht met hun klanten  
en bijvoorbeeld infraroodwarmte ervaren. Ook staan  
er warmtepompboilers en zonnepanelen inclusief de door 
ons toegepaste Enphase micro inverters.

... met een warmtepompboiler!

Lange Linden 32
5433 NC Katwijk

Tel  088-9965680 info@aabogreentech.nl
www.aabogreentech.nl

Duurzaam 
én goedkoper 
warm water...

Met een warmtepompboiler voorziet u uw woning van duurzaam 
én goedkoper verwarmd sanitairwater zonder de hulp van een 
gasaansluiting. Dit is niet alleen zeer milieuvriendelijk, maar zorgt 
ook voor een besparing tot 20 of zelfs 30% op uw gaskosten!

Onze warmtepompboilers absorberen warmte-energie uit de 
omgeving binnen of buiten en kunnen daarmee nagenoeg 24 uur 
per dag en 7 dagen in de week geringe omgevingsenergie omzetten 
in grote hoeveelheden warm water. Dit water kan vervolgens direct 
gebruikt worden als warm kraanwater of  worden opgeslagen voor 
later gebruik. 

De warmtepompboilers werken volledig zelfstandig voor warm 
sanitairwater.  Hierdoor kunt u voor uw centrale verwarming uw 
huidige verwarmingssysteem behouden of dit verduurzamen door 
bijvoorbeeld de toepassing onze infraroodverwarming. 

Wat voor type woning u ook heeft, wij denken graag mee over een 
passend warmteboilersysteem waarmee u beschikt over duurzaam én 
goedkoper warm sanitairwater!

• Duurzame & milieuvriendelijk 
opgewekte warmte voor sanitair water

• Volledig stand-alone systeem
• Minder C02 uitstoot
• Functioneert 24/7
• Onderhouds- en geluidsarm
• Diverse systeemcapaciteiten
• Geen kostbare externe opslagtank 

nodig
• Besparing gemiddeld tot 20 of zelfs 30% 

op uw gaskosten
• Subsidieregeling van toepassing

“ De markt is booming,  
het ene na het andere 
project rolt van de band”

Infraroodpanelen zijn in elke RAL-kleur leverbaar.

Aangename straling op de plekken die gebruikt worden.
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ERIK STEEGMAN

In 2008 startte Albert van den Hout, toenmalige directeur van  

BDA Dakadvies (tegenwoordig Kiwa BDA) en hoofdredacteur van de  

Dakenraad de jaarlijks te verschijnen Dakmeter. Hierin werden samen 

met vertegenwoordigers uit de dakenbranche via een enquête de 

markttendensen samengesteld. Na het overlijden van Albert in 2017  

is op aanvraag van de markt nog één keer (in 2018) de Dakmeter  

gepubliceerd door de toenmalige hoofdredacteur Dakenraad  

Frank de Groot. Op aandringen van veel marktpartijen binnen de 

dakenbranche is recentelijk weer een nieuwe Dakmeter samengesteld 

voor het jaar 2021. Blijkens de aangeleverde gegevens van produ-

centen, overkoepelende organisatie en brancheorganisaties wordt 

ons gevoel bevestigd dat het de afgelopen jaren  

uitzonderlijk goed is gegaan op de daken.

Dakmeter 2021

De hoeveelheid EPDM  
is met 25% gestegen,  
maar blijft in onderverdeling 
tussen de dakbanen onderling 
op een percentage van krap 
20% stabiel aandeel staan. 

De hoeveelheid APP dakbanen is vanaf 2018 gestegen  
met 1,8 miljoen m², terwijl het aandeel APP-dakbanen met 
ruim 6% gedaald is van 51% naar krap 44,5%. Binnen deze 
groep profiteert de stijgende hoeveelheid SBS dakbaan 
(wortelvast voor daktuinen) en de POCB/ APAO dakbaan 
voor een deel van deze daling met een plus van 3%. Binnen 
de kunststofmarkt stegen PVC en TPO dakbanen met +5%. 

BEVESTIGINGSWIJZE
• 60% mechanisch bevestigd
• 20% gekleefd (gedeeltelijk of volledig)
• 20% los gelegd en geballast
Het markaandeel van mechanisch bevestigde systemen ten 
opzichte van de gekleefde systemen is met 5 % gestegen 
ten opzichte van 2018.

Belangrijkste wapenfeit is een verdere stijging van het 
totale oppervlak aangebrachte gesloten dakbedekkings-
systemen. Dit steeg van een dieptepunt van 14 miljoen m² 
in 2014 naar 18 miljoen m² in 2016 en uiteindelijk na de 
crisisjaren tot 24 miljoen m² in het jaar 2018. De corona- 
crisis die vervolgens de wereld in zijn greep nam, spaarde 
onverwachts de bouwsector. De goede jaren hielden aan, 
ook binnen dakdekkersland, en in 2021 staat de teller op 
27 miljoen m2 in renovatie en nieuwbouw aangebrachte 
vierkante meters gesloten dakbedekking. Daarvan is naar 
schatting 60% aangebracht binnen de renovatiemarkt en 
40% binnen de nieuwbouw. 

DISTRIBUTIECENTRA
De algemene tendens is de sterke stijging in de afgelo- 
pen drie jaar terug is te zien in alle soorten materiaal.  
De percentages tussen de hoofgroep bitumen 55,5% en 
kunststof 44,5% betekent dat het aandeel kunststof vanaf 
2018 met 3% gestegen is. Met name PVC en TPO zijn de  
procentueel grootste stijgers. Dit komt wellicht door de 
bouw van wederom veel grote distributiecentra in het afge-
lopen jaar waar relatief veel PVC en TPO wordt toegepast. 

ISOLATIEMATERIALEN
Het verlegde oppervlak aan dakisolatiematerialen is  
circa 16 miljoen m². Hierin is de volgende onderverdeling 
geregistreerd:

• PIR 55%
• EPS 25%
• MWR 15%
• Overigen (CG, C-EPS, XPS) 5%

De isolatiebranche profiteert sterk van de vele maatregelen 
en subsidieregelingen van de energietransitie en verduur-
zaming. Als eerste komt dit door de aangetrokken nieuw-
bouwmarkt in 2021 en de grote opgave bij woningcorpora-
ties om de energieprestatie van het bestaande woningbezit 
te verbeteren. Bij de bestaande woningvoorraad wordt 
inmiddels standaard bij vervanging van dakbedekking 
na-isolatie aangebracht. Dit heeft ook tot gevolg dat het 
mechanisch bevestigen van daken en losliggende, gebal-
laste daken aan aandeel wint ten opzichte van volledig 
verkleefde daken. Met name de PIR industrie heeft hier 
door de geringere toevoeging van dikte met een goede 
isolatiewaarde profijt van. Het PIR-aandeel steeg met 12% 
ten opzichte van het EPS-aandeel, dat in de afgelopen  
drie jaar 16 % daalde. Ook het benutten van daken voor 
energieopwekking zal steeds meer zorgen voor een 
verschuiving van toegepaste isolatiematerialen. De C-EPS 
(Cement gebonden drukvaste isolatiemortel) profiteert dui- 
delijk van multifunctioneel dakgebruik, retentiedaken en ook 
het fenomeen afschotcorrectie binnen de renovatiesector.

MULTIFUNCTIONEEL DAKGEBRUIK
Een nieuwe vraag in de enquête was welke dakkleur  
van toepassing was binnen de zogenoemde multifunc-
tionele daken. Op een totaal van 2,7 miljoen m2 bleek  
de volgende verdeling:

• Gele daken (PV-panelen) 60%
• Blauwe en groene daken 30%
• Rode daken en parkeerdaken 10%

VERWACHTINGEN VOOR 2022
Op de (open) vraag wat voor de respondenten punten van 
zorg waren, kwamen vooral naaar voren het oplopende 
tekort aan dakdekkers, langere levertijden en de enorme 
stijging van de prijs van dakmaterialen. Door de stijging 
van de totale bouwkosten zijn er al diverse plannen voor 
projecten verschoven of in zijn geheel stop gezet. Ook wordt  
een verwachting uitgesproken dat vanaf het vierde kwartaal 
van 2022 er een dalende tendens zal komen in omzetten, 
ofwel een significante terugval in de bouwconjunctuur. ■

Erik Steegm
an

De onderverdeling van de belangrijkste toplagen van gesloten dakbedekkingssys te-

men voor zowel de renovatie- (55% aandeel) als nieuwbouwmarkt (45% aandeel).

Procent m2 (mln.)

Bitumen

APP dakbanen 44,5 12

SBS dakbanen 6,6 1,8

POCB-/ APAO dakbanen 3,7 1

Bitumen Latex 0,7 0,2

Subtotaal 55,5 15

Kunststof

EPDM dakbanen 19,3 5,2

PVC dakbanen 15,2 4,1

TPO Dakbanen 5,6 1,5

Vloeibare kunststof 2,6 0,7

Overige PIB, ECB en EVA 1,8 0,5

Subtotaal 44,5 12

Totaal 100 27

APP dakbanen

SBS dakbanen

POCB-/ APAO dakbanen

Bitumen Latex

EPDM dakbanen

PVC dakbanen

TPO Dakbanen

Vloeibare kunststof

Overige PIB, ECB en EVA
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Drone-inspectie  van een dak. (Foto: Shutterstock)
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Woningcorporatie Portaal heeft bijna 55.000 woningen onder haar 

hoede. Bij onderhoud en renovatie van de daken heeft de corporatie 

oog voor nieuwe ontwikkelingen. “Het is geen taboe meer om te praten 

over nieuwe manieren van verduurzaming”, zegt Rob Hetterscheit  

van Portaal.

Opereren in een 
spanningsveld

Tekst: Nolanda Klunder

“Bij ons onderhoud werken we bij Portaal volgens de  
methodiek van Resultaatgericht Samenwerken. Onze RGS- 
partners zijn onderhoudspartijen met het VGO-keurmerk”, 
vertelt Rob Hetterscheit, Programmamanager Planmatig 
onderhoud bij Portaal Vastgoed. De RGS-partners zijn gevel-
onderhoudspartijen. “In het verleden hadden we gevel- en 
dakonderhoud gescheiden en verstrekten we rechtstreeks 
opdrachten aan grote dakonderhoudspartijen. Maar het 
bleek efficiënter als de gevelonderhoudsbedrijven de dak-
partijen in onderaanneming nemen.”

ONDERHOUDSPLAN
Hetterscheit vertelt: “Onze RGS-partner maakt samen met 
ons een onderhoudsplan voor het desbetreffende complex, 
gebaseerd op een cyclus van minimaal zes jaar. We maken 
daarbij niet alleen een onderhoudsplan voor de eerstvol-
gende cyclus, maar ook voor de twee erna: wat doen we 
dit jaar, wat doen we dan over minimaal zes jaar, en na de 
volgende cyclus? Na achttien jaar is het dak aan de beurt. 
We willen die cyclus verlengen naar acht of negen jaar, 
zodat je praat over termijnen als zestien, vierentwintig jaar. 
We kijken elke keer bij het complex of de prestatie gehaald 
is. Dakonderhoud is uiteraard deel van het geheel.  
Heeft het dak nog de kwaliteit die we verwacht hadden 
toen we er vorige keer naar keken? Over het algemeen  
zien we dat de bitumineuze dakbedekking de prestaties 
haalt die voorspeld waren. We zijn erg blij met die voorspel-
baarheid. Voorspelbaarheid van daken is heel belangrijk 
voor goed onderhoud.”

“Deze manier van werken leidt ertoe dat we in samenspraak 
met elkaar zo efficiënt mogelijk het beste resultaat krijgen”, 
zegt Hetterscheit. “Voor de onderhoudspartner is het fijn dat 
hij van tevoren weet welke activiteiten hij de komende jaren 
moet uitvoeren, zodat hij daarop kan anticiperen wat be-
treft materialen en capaciteit. Met het oog op de huidige 
schaarste in grondstoffen en personeel is dat belangrijker 
dan ooit. We hebben mede daardoor een goede realisatie 
van onze jaarplannen.”

PIONIEREN
Is het planmatig onderhoud meer traditioneel, gericht op 
een zo lang mogelijke levensduur, bij renovatie kijkt Portaal 
soms buiten de gebaande kaders, vertelt Hetterscheit.  
“We zijn voorzichtig aan het pionieren om nieuwe manieren 
van verduurzaming te vinden. Zijn er, met het oog op circu-
lariteit, alternatieven voor de oliegebaseerde producten 
op de markt? We dagen onze ketenpartners uit om daarin 
mee te denken. Zo kijken we naar volledig biobased mate-
rialen om een herbruikbaar dakpakket te maken. Lisdodde 
blijkt bijvoorbeeld goed isolerend materiaal, maar dan 
kan je geen dakbedekkingsmateriaal gebruiken waarbij je 
moet branden. Daarbij zouden we dus kiezen voor kunst-
stoffen, die je kunt föhnen.”

Enerzijds loop je met pionieren een risico, anderzijds kom je 
nergens als je dat niet doet, zegt Hetterscheit. “Als je doet 
wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Ergens moet 
je een stap zetten. Het is geen taboe meer om het gesprek 
over nieuwe manieren van verduurzaming aan te gaan.  
De visie van Portaal is: bijdragen aan goed samenleven. 
Daar zitten meerdere aspecten aan. Het gaat niet alleen 
om betaalbaarheid, de huren zo laag mogelijk houden, 
maar het gaat ook om het zorgen voor fijne, goede wonin-
gen. Zeker nu met de stijgende energieprijzen zet Portaal 
daarom alles op alles om de renovatie en verduurzaming 
van onze woningen met een E, F en G label te versnellen. 
We blijven investeren om de woningen te verduurzamen, 
dat zal uiteindelijk toch de oplossing zijn. Maar dat is 
allemaal voor de lange termijn. Op de korte termijn willen 
we de huurders helpen nu de energierekeningen zo hoog 
worden. Met alle corporaties is afgesproken om de huren  
te gaan verlagen voor bewoners die niet meer dan 120 %  
van het minimumloon verdienen, en voor alle anderen de  
huren komend jaar niet te verhogen. Ook hebben we een  
grote voorlichtingscampagne gehouden, waarin we huur-
ders lieten zien wat zij eenvoudig zelf kunnen doen om te 
besparen. En onze vakmannen brengen na een reparatie 
als het even kan ook tochtstrips en radiatorfolie in een 
woning aan. We kunnen niet alles oplossen maar wel een 
steentje bijdragen.”

SPANNINGSVELD
“Woningcorporaties opereren in een spanningsveld”,  
zegt Hetterscheit. “Aan de ene kant moeten we zorg dragen 
voor goede en betaalbare woningen, aan de andere kant 
worden we door de overheid gezien als aanjager van de 
verduurzamingsopgave die we in Nederland hebben.  
Om aan beide te voldoen blijven we investeren en pionieren. 
We kijken naar alle mogelijkheden, naar biobased materia-
len, circulariteit, manieren om alle afvalstromen op enige 
wijze terug te brengen in de woning. Met hout en beton 
zijn we al mooie stappen aan het zetten. Bij verduurzaming 
kunnen daken een belangrijke bijdrage leveren.” ■

WONINGCORPORATIE PORTAALSPECIAL ONDERHOUD & RENOVATIE

Renovatieproject. (Foto: Portaal) 

Rob Hetterscheit, Programmamanager Planmatig  

onderhoud bij Portaal: “Bij verduurzaming kunnen  

daken een belangrijke bijdrage leveren.” (Foto: Portaal)
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Steeds vaker werken gebouwbeheerders met computermodellen van 

het gebouw die helpen bij het plannen van onderhoud. Het model van 

het gebouw in de computer ondersteunt op basis van de gegevens 

uit de praktijk de staat waarin het verkeert. Daarmee kan de planning 

en investering voor beheer en onderhoud zeer efficiënt worden bepaald. 

Met digitale hulpmiddelen voegt de moderne dakdekker zijn informatie 

eenvoudig toe.

Digitaliseren van  
dakonderhoud

“ De ‘digital twin’ is bij het beheer 

van objecten en gebouwen 

steeds belangrijker”

Met het model en slimme software die installaties stuurt, 
kun je kantoren die niet bezet zijn minder verwarmen en 
verlichten of op tijd onderdelen vervangen aan installaties.

SLIM COMBINEREN
Gebouwbeheerders van woningcorporaties kunnen op 
basis van de gebouwgegevens slimmer plannen en werk-
zaamheden aan de gebouwschil combineren, of juist 
uitstellen op basis van verzamelde gegevens uit de praktijk. 
Het aflezen van verbruik aan installaties is te koppelen  
aan zo’n model van de werkelijkheid. Moeilijker wordt het 
met de staat van de gevel, het schilderwerk en het dak. 
Maar ook daar kan het een kwestie zijn van slim combine-
ren van digitale gegevens.

DAKONDERHOUD MET EEN APP
Veel gebouwen worden tegenwoordig gerealiseerd op 
basis van een Bouw Informatie Model (BIM). Dit model krijgt  
een steeds belangrijkere rol in de fase na de bouw,  
de beheerfase. Want in het model zijn alle elementen die 
voorgeschreven zijn, uitvoerig gedocumenteerd. Ook de 
dakopbouw is met een druk op de knop op te roepen.  
Gebruikte materialen en zelfs afspraken over onderhoud  
en garanties kunnen opgenomen zijn in het model.
Aan de praktijkkant van het dak is software ontwikkeld om 

Op de BIM Onderwijsdag van begin oktober gaf keynote 
speaker Timo van de Brug, Afdelingsmanager Vernieuwing 
bij Asset Ontwikkeling & Informatie van Prorail, aan dat zélfs 
de van oorsprong ‘papieren’ organisatie voor het beheer 
van de assets steeds meer gebruik maakt van digitale 
informatie. “Bij het inventariseren van een object slaan onze 
technici nog steeds grote boeken open met technische 
tekeningen en informatie. Maar daarnaast is de dagelijkse 
data die we verzamelen over onze assets gigantisch.” 
Van de Brug laat de studenten zien hoe het inwinnen van 
informatie uit door Leica scanners gegenereerde punten-
wolken als basis dient voor het monitoren van baanvlakken, 
objecten en portalen waarover en waarlangs dagelijks 
treinen denderen. “Om dagelijks verkeer over het spoor 
mogelijk te maken is data gedreven werken onmisbaar.”  
Het preventief onderhoud aan het spoor kan inmiddels  
niet zonder de gedigitaliseerde informatie uit de praktijk.  
De computer ‘ziet’ wanneer een seinpaal niet meer recht 
staat. Informatie uit sensoren worden in het computermodel 
van een station verwerkt en de beheerder krijgt een melding 
als ergens een waarde wordt overschreden. 

DIGITALE TWEELING
De ‘digital twin’, het model van de werkelijkheid in de  
computer, is bij het beheer van objecten en gebouwen 
steeds belangrijker. Bij een digital twin lopen alle informatie-
stromen in het gebouw eerst naar een centraal data-
platform. Daar worden de gegevens samengevoegd en 
vervolgens doorgezet in een op de klant afgestemde 
oplossing. Gebouwbeheerders kunnen op basis van deze 
gegevens hun gebouw beter beheren. Hoofdzakelijk gaat 
dat nu nog over het energieverbruik in diverse ruimten. 

het dak op meerdere punten eenvoudig vast te leggen 
bij inspecties. Die software werkt zo handig dat veel 
dakdekkers gratis dakinspecties aanbieden. In een een-
voudige app leg je de kwaliteit van het dak vast met de 
hulp van standaard vragen met aan te vinken antwoor-
den en toe te voegen beelden. De meeste software is 
af te stemmen op de specifieke wensen van het bedrijf 
en de rapportage die er uit rolt, is veelal in pdf-vorm 
beschikbaar voor de klant.

TABLET
Felix Verhulst, new business developer bij Maxdoro,  
een technologiebedrijf dat producten ontwikkelt voor 
het verhogen van de efficiëntie, geeft aan dat hun 
dakinspectie-app helemaal naar de wens van de klant 
kan worden opgezet. “Want we zijn eigenlijk in staat 
alle formulieren te digitaliseren. Zo kun je met de hulp 
van je tablet een inspectie uitvoeren op het dak, foto’s 
toevoegen en alle gegevens in een pdf, Word- of Excel- 
bestand mailen naar een adres naar keuze.  
We werken momenteel ook aan een scope 12 keuring, 
een inspectie die het brand risico van een zonnestroo-
minstallatie controleert.”

SCORES
Bris software brengt met een eenvoudige applicatie  
via BRISinspectdirect, alle gegevens voor de keuring  
van een gebouwdeel in een overzichtelijke rapportage. 
‘De inspecteur legt in de keuring met de inspectie-app 
de conditie van de bouw- en installatiedelen vast in  
zes scores: van uitstekend tot zeer slecht. De gebreken 
legt de inspecteur vast door uit een lijst te kiezen.  
Ook de herstel- en onderhoudsactiviteiten kies je uit 
een standaard lijst. Uit de bibliotheek worden gegevens 
opgehaald, zoals eenheid en kosten per eenheid’, 
schrijft de software ontwikkelaar. De inspectie van een 
plat dak kan met een smartphone of tablet op locatie. 
Via de webbrowser leg je contact met InspectDirect om 
langs diverse inspectieschermen te lopen. Ook foto’s en 
korte omschrijvingen kunnen worden toegevoegd.
Met deze gegevens verrijk je ook de informatie voor de 
gebouwbeheerder. Door de informatie van de inspectie  
in het juiste formaat aan te bieden is het naadloos op te  
nemen in de digital twin en kan de beheerder of eige-
naar zijn planning afstemmen op het gerapporteerde. ■
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IInnssppeeccttiiee  ddeettaaiillggeeggeevveennss
dak
Dakbedekking hellend - Beton pan

Waarneembaarheid Geheel

Toelichting Deze betonpannen zijn van een mindere kwaliteit. De verwachting is dat de
theoretische levensduur vanaf het bouwjaar maximaal 35 - 40 jaar is. Maar
afhankelijk van de omstandigheden kan dit meer of minder jaar zijn.

GGeebbrreekk EErroossiiee,,  vveerrwweerriinngg,,  vveerrzzaannddiinngg

Locatie Linker zijgevel

Dakbedekking vlak - Bitumen/APP/SBS
Waarneembaarheid Geheel

Toelichting Een plat dak moet voldoende afschot hebben (minimaal 1,6 cm per strekkende
meter) naar de hemelwaterafvoer. Als er toch te veel water op een dak blijft
staan, kan de levensduur van de dakbedekking worden verkort. Door het vele
water neemt het gewicht op het dak namelijk toe, waar geen rekening mee
gehouden is. Hierdoor kan het dak verder doorbuigen met het gevolg dat er
nog meer water op komt. Daarnaast is ook de gevolgschade bij een lekkage
aanzienlijk groter dan bij een dak waar geen water op blijft staan. Er komt dan
immers veel meer water naar binnen. Bij platte daken is enige plasvorming
helaas moeilijk te voorkomen.

GGeebbrreekk BBeesscchhaaddiiggiinngg,,  lliicchhttee  sscchheeuurrvvoorrmmiinngg

Locatie Dakrand achtergevel

GGeebbrreekk PPllaassvvoorrmmiinngg,,  oonnvvoollddooeennddee  aaffsscchhoott
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Voorbeeld van een opname van een plat dak met BRIS software.

Met de hulp van je tablet een inspectie uitvoeren op het dak. 

(Foto: Shutterstock)
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Dronebeelden zijn spectaculair. In vogelvlucht over een dak en het werk  

van uw vakmensen in filmbeelden vastleggen is slechts één van de toe- 

passingen die de drone biedt. Met de juiste applicaties en een goed 

vliegplan is de drone uitstekend geschikt om inspecties aan daken  

te vergemakkelijken of de toestand van oppervlakten nauwkeurig vast 

te stellen. De dronebeelden verrijken de rapportages en helpen bij de 

communicatie met uw werknemers, opdrachtgevers en klanten.

FUNCTIONALITEIT TOEVOEGEN
Zo kun je een aantal belangrijke payloads die onder een 
H850 RTK passen, ook onder andere modellen van de 
fabrikant gebruiken. Dit is niet bij alle dronefabrikanten zo 
vanzelfsprekend. Daar moet je bij de aanschaf van een 
nieuw model, vaak ook nieuwe payloads aanschaffen.  
“De payload kan een camera zijn, maar ook radarsyste-
men, zoals LIDAR. Of een zoeklicht en zelfs een megafoon! 
Ook heeft Yuneec, samen met INTEL, een heel bijzonder 
systeem ontwikkeld om obstakels te vermijden.”

“ De drone is een uitstekend  

hulpmiddel in de bouw” 

Dronedata bestaan vaak uit hoge resolutie RGB beelden. 
Door navigatiesatellieten, zoals GPS, zeer nauwkeurig toe 
te passen met RTK ontvangers, kunnen de verkregen data 
in verschillende softwareomgevingen bekeken of bewerkt 
worden. Butselaar: “Bij een visuele dakinspectie krijg je zo 
goed zicht op wat er zich op het dak bevindt. Maar je kunt 
de beelden ook verwerken tot een puntenwolk waarop je 
allerlei metingen kunt verrichten. Denk aan oppervlakte, 
hellinghoek en afmeting van bijvoorbeeld opstanden of 
installaties. Op basis van dit soort gegevens wordt het een 

“De ervaren dakdekker kan met de hulp van warmte-
beelden, gemaakt door een drone, de staat van het dak 
bepalen. Zonder het maken van een insnede, zonder  
zelf op het dak te hoeven, herkent de dakdekker een  
lekkage of zwakke plek op het dak.” Willem Butselaar van 
het Yuneec Experience Center Nederland, ziet de drone  
als uitstekend hulpmiddel in de bouw.

“Ik heb besloten om met de Yuneec-drone aan de slag 
te gaan en het merk in Nederland stevig op de kaart te 
zetten. Yuneec was de eerste fabrikant die seriematig  
hexacopters – drones met zes propellers – op de markt 
bracht. Dit is veiliger dan een quadcopter met vier propellers.  
Bij mij gaf dit de doorslag om voor dit merk te kiezen.  
De veiligheid door gebruik te maken van zes propellers in 
combinatie met het vlieggemak en de vliegkarakteristieken, 
heeft op mij grote indruk gemaakt. Dit is een groot voordeel 
voor met name mensen die nog nooit met een drone heb-
ben gewerkt. Dat sprak mij enorm aan!” 
Voor mensen die op zoek zijn naar een drone, zijn er een 
aantal interessante spelers op de markt. DJI is een grote 
speler, daarnaast zijn er een aantal gespecialiseerde drone- 
ontwikkelaars. Butselaar: “Yuneec heeft een ontwikkelaf-
deling in Zwitserland waar onlangs het vlaggenschip de 
H850 RTK het licht heeft gezien. Bij de totstandkoming van 
deze nieuwe drone is samenwerking met de markt en luis-
teren naar de wens van de klant erg belangrijk geweest.”

stuk eenvoudiger een nauwkeurige prijsopgave te maken. 
Zelf ben ik een groot voorstander van het maken van een 
opleverinspectie op basis van thermografische beelden. 
Idealiter moet het dak dan na een regenbui vastgelegd 
worden waardoor je direct kunt zien of er ergens problemen 
zijn zoals een lekkage.”

OPLEIDING
“Bij de investering in een goede drone hoort een gedegen 
opleiding”, vervolgt Butselaar. “Ik vergelijk het altijd met ons 
normale rijbewijsstelsel. Je begint met het auto-rijbewijs, 
dan de aanhanger, de vrachtwagen en de vrachtwagen- 
die-gevaarlijke-stoffen-vervoert-opleiding. Iemand die de  
mogelijkheden van de drone serieus neemt, zal dit niet 
afschrikken. De moeilijkheidsgraad is uiteraard zeer persoon-
lijk, maar het is absoluut te doen. In dit kader is het voor 
de algehele veiligheid natuurlijk van groot belang dat je 
de ‘Rules of the Sky’ kent en ook de taal spreekt van de 
luchtverkeersleiding. Zo vorm je geen gevaar voor jezelf of 
je omgeving.”
Hoewel de Nederlandse regelgever nog wel een jaar zal 
werken aan de ontwikkeling van haar eigen toevoeging op 
de Europese richtlijnen, is een investering op dit moment  
zeker geen weggegooid geld. Alle dronefabrikanten 
houden rekening met de strenge eisen en bereiden hun 
materiaal en documentatie er op voor. 

WACHTEN OP REGELGEVING
Lokale overheden krijgen steeds meer te maken met 
drones. Maar de Europese regelgeving heeft nog geen 
Nederlandse variant. Om de lokale bestuurders tegemoet 
te komen schreef het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat begin dit jaar een brochure waarin de nieuwe 
regelgeving op hoofdlijnen wordt uitgelegd. Hoewel in deze 
brochure het uitvoeren van inspecties als professioneel  
dronegebruik wordt aangestipt, zal er in de regelgeving 

geen onderscheid worden gemaakt tussen hobbyisten en  
zakelijke vliegers. Het gaat om het risico van een dronevlucht,  
niet om het doel ervan. Het uitgangspunt van de regel-
geving is een risico-gebaseerde benadering. Dat betekent: 
hoe groter het risico dat uitgaat van een dronevlucht,  
hoe strenger de eisen waar men aan moet voldoen.

Voor vliegen met drones die meer wegen dan 250 gram 
moet de piloot een online basisopleiding (A1/A3) volgen, 
af te sluiten met een online examen. Voor drones die tussen 
de 500 gram en 4 kg wegen waarmee in de buurt van 
mensen wordt gevlogen zijn een aanvullende opleiding en 
examen verplicht (A2). De online te raadplegen dronekaart 
(godrone.nl) is er om te voorkomen dat drones vliegen op 
plaatsen waar dat niet de bedoeling is.

VERGROTEN DIENSTENAANBOD
Butselaar heeft er alle vertrouwen in dat de nieuwe regel- 
geving voldoende ruimte laat om de professionele toepas-
singen die de drone technologie biedt uit te kunnen voeren. 
“Met de verworven kennis en het materiaal treedt je toe 
tot een selecte club van drone piloten. Deze specialisten 
worden tegenwoordig steeds vaker gevraagd voor aller-
hande registraties. Wat begint met de inspectie van daken 
groeit al snel uit naar …, ja, hier is de enige beperkende 
factor de eigen fantasie. Een drone zal inzetbaar zijn, of dat 
in de toekomst worden, op al die plaatsen waar je zonder 
de inzet van een drone niet, of alleen met grote risico’s kunt 
komen. Dakinspectie, gevelinspectie, zonnepaneleninspec-
tie, registratie bouwvoortgang, vastleggen schades voor 
verzekeringen, opmeten, talloze toepassingen. Butselaar; 
“Ik hoor vaak: Het is echt de toekomst, hè? Mijn antwoordt 
steevast is: De toekomst is nu! Doe er je voordeel mee!” ■

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

Dronebeelden vergroten de  
mogelijkheden voor onderhoud

De nieuwe Yuneec H850-RTK hexacopter. (Foto: Yuneec)

Zonder het maken van een insnede, zonder zelf op het  

dak te hoeven, herkent de dakdekker een lekkage of  

zwakke plek op het dak. (Foto: Shutterstock)

SPECIAL ONDERHOUD & RENOVATIE



DEMONTABEL 
EN REMONTABEL
Zoontjens heeft voor élk dak een oplossing. Onze daktegelsystemen zijn 
echte  hoog        standjes. Duurzaam en van de hoogste kwaliteit. Eenvoudig 
installeren, losmaken, weghalen,  terugplaatsen of hergebruiken. Oftewel 
demontabel en remontabel. En daar zijn we trots op. Het is onze higher 
ground!

zoontjens.nl

NIEUW

INCL. BRANDWERENDE 
BESCHERMING

GEPATENTEERD

www.isobouw.nl/PowerTop

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

Blijf uw concurrenten een stapje voor bij het verkrijgen 
van uw opdrachten en profi teer van deze 
multifunctionele en prijsvoordelige plat dak isolatie 
met brandwerende beschermlaag.

Voor meer zekerheid bij geïsoleerde PV-daken kunt u 
gebruik maken van onze IsoGarant-servicedienst, 
www.isobouw.nl/IsoGarant. 

Voordelen:

EEN BRANDWERENDE A2 BESCHERMLAAG I.P.V. 
ONGECACHEERD

• Minder arbeid, Broof(t1) classificatie, meer zekerheid, 
beter verzekerbaar (o.a. bij PV-panelen)  

150 KPA DRUKSTERKTE I.P.V. 100 KPA  

• Intensief beloopbaar, veilig belastbaar met PV-systemen 
(incl. ballast)

MET SPONNING RONDOM I.P.V. RECHTE KANTEN

• Een aaneengesloten isolatieschil, geen verlies aan 
Rc-waarde, 2-laagse prestatie bij een 1-laags systeem, 
arbeidsbesparende verlegging   

PowerTop® Protect

Is Garant

Zekerheid in verzekerbaarheid

Zekerheid in veilige toepasbaarheid

Zekerheid in circulariteit

ISO10032382_IsoBouw_Adv_PowerTop_210x297_D01_001   1ISO10032382_IsoBouw_Adv_PowerTop_210x297_D01_001   1 18-10-22   14:2918-10-22   14:29
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Toen het Snellius-gebouw van de Universiteit Leiden niet gesloopt  

zou worden, besloot het vastgoedbedrijf van de universiteit hier een 

verduurzamingsslag te maken. Op het dak kwamen zonnepanelen 

voor duurzame energie en groen voor verkoeling en biodiversiteit. 

Zonnepanelen op speciale frames staan verhoogd boven het dak en 

blijven daardoor koeler. Goed voor het rendement en de levensduur. 

Bovendien is er hierdoor ruimte voor een groendakopbouw die water 

buffert, verkoelt en de levensduur 

van het bestaand dak verlengd.  

De universiteit beschikt nu over  

het grootste groene zonnedak  

van de Benelux.

Grootste groene zonnedak van de Benelux

Combinatie groen en zonne- 
panelen veelbelovend

Tekst: Ronald van Bochove 
Beeld: Solar Sedum

Op de dag van de duurzaamheid, begin oktober, konden 
bezoekers even rondkijken op het 2.800 m2 grote dak van 
het Snellius-gebouw in het Leiden Bio Science Park van de  
Universiteit Leiden. Er staan nu 590 zonnepanelen op het  
dak en in een tien tot 12 centimeter dikke laag van granulaat 
eronder, wortelen 57.000 plantjes. “De groenspecialisten 
van Solar Sedum wezen ons op het feit dat we hiermee het 
grootste dak in de Benelux realiseerden met de combinatie 
van zonnepanelen en sedum”, zegt Theo Kes, projectleider 
bij het Vastgoedbedrijf Universiteit Leiden, die de combinatie 
van groen en zonnepanelen op dit dak wilde uitproberen. 

“We hadden er veel over gehoord en lieten ons informeren  
over deze combinatie. In het Snellius-gebouw zit het data-
centrum van de universiteit en met name de kantoren  
erboven hadden grote behoefte aan koeling. Een groendak 
met waterbuffering helpt daarbij aanzienlijk.  
Aanvankelijk zou dit gebouw gesloopt worden, maar nu  
besloten is het datacentrum toch op deze locatie te  

behouden, zijn wij op zoek gegaan naar duurzame  
oplossingen.”

SAMENWERKING
Kes: “Bij de aanbesteding voor de zonnepanelen werden 
we vanuit verschillende kanten al getipt over het systeem 
van Solar Sedum. Zon en Co, die de zonnepanelen voor dit 
dak zouden leveren en installeren hadden ook goede erva-
ringen het Amsterdamse bedrijf met jarenlange ervaring in 
solar en sedum combinaties.” Job Zaal, mede-eigenaar van 
Solar Sedum: “Het was een mooie uitdaging dit project met 
de Universiteit Leiden te realiseren. We passen dit systeem 

al vaak toe. Vooral bij particulieren. Hier was de omvang 
groter. We moesten bovendien vóór aanvang van het 
nieuwe collegejaar klaar zijn. We kregen bij de aanleg van 
de plantjes ook hulp van studenten, het was daarmee een 
project met een grote betrokkenheid van alle partijen.”

TECHNIEK
Kes: “Het bestaande betondak van het gebouw bestaat  
uit een isolatielaag, bitumen en ballast van kiezelstenen.  
De stenen zijn door ABclean afgevoerd en waar nodig is 
het dak gerepareerd door TOPcomfort. De nieuwe dakop-
bouw kreeg wortelwerende folie met daarop een viltlaag 
voor de drukverdeling en bevloeiing. Daarop een drainage-
laag van 2 cm dik om het water te kunnen afvoeren en  
vervolgens 10 tot 12 cm subtraat. Het totale pakket is daar-
mee iets hoger dan de originele opbouw, maar we hoeven 
de dakrand niet te verhogen of de hemelwater afvoer aan 
te passen. De granulaatlaag dient tevens als ballast voor 
de zonnepanelen.”
“De zonnepanelen zijn verhoogd geplaatst, onder een 
hoek van 15 graden bevestigd door ZinCo geproduceerde 
Airframes”, zegt Zaal. “Deze Airframes zorgen ervoor dat 
wind onder de panelen voor verkoeling zorgt, waarmee  
de levensduur van de panelen verhoogt. Onder elk paneel 
ligt een plaat van 2m2 met een rooster waarin het granu-
laat komt te liggen als ballast. De panelen worden aan 
elkaar geschakeld, waarmee een robuuste en stabiele rij 
panelen ontstaat.”
Het dak staat nu vol met zonnepanelen. Tot een meter uit 
de rand en het sedum is zo ver mogelijk tot aan de dak-
randen aangelegd. De dikke substraatlaag is gekozen  
om zoveel mogelijk water te bufferen. Het totale pakket  
kan 50 liter regenwater per m2 vasthouden. “Daarmee 
verwachten we ook de lange droge periodes te kunnen 
overbruggen”, zegt Kes.

JHet Dak van het  aar 2022 SNELLIUS-GEBOUW, LEIDEN

Het Snellius-gebouw van de Universiteit Leiden.

“ We kregen bij de aanleg van de plantjes ook hulp van  

studenten, het was daarmee een project met een grote  

betrokkenheid van alle partijen.”

Aanplant sedum tussen de Airframes.
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Over twee jaar is het volgroeid. De bestaande sedummatten 
met diverse soorten hebben we niet gebruikt omdat we op 
deze wijze een beter bij de omgeving passende begroeiing 
kunnen realiseren waarmee we extra waarde voor de bio-
diversiteit creëren.” 

DUURZAAMHEID
Het groene dak levert verkoeling en daarnaast ongeveer 
213.000 KWh aan elektriciteit. “Dat klinkt fors, maar is helaas 
maar vijf procent van het jaarlijkse verbruik van het data-
centrum”, zegt Kes. “Zulke centra verbruiken nu eenmaal 
erg veel energie.” De opbrengst van de panelen zal jaarlijks 
worden gerapporteerd.
De aanleg van groen heeft voor de vastgoedbeheerders 
heel positieve duurzame gevolgen. “Het oude dak zou nog 
7 jaar meegaan. Met de granulaat en groen toevoeging 
verdubbelt de levensduur van het dak en ik denk zelfs dat 
het de economische levensduur van de zonnepanelen zal 
overtreffen.” Kes heeft goede ervaringen met daktuinen; 
“Centraal in dit gebouw is een daktuin die we een jaar 
of vijf geleden vervingen na 40 jaar zonder problemen te 
hebben gefunctioneerd. We kijken daarom ook naar ons 
ander vastgoed waar we deze combinatie van groen en 
solar graag zullen realiseren.” ■

VEILIGHEID
Gedurende de werkzaamheden op het dak stond een 
tijdelijk hekwerk langs de dakranden. Voor het onderhoud 
zijn ogen aangebracht om de werkzaamheden op alle 
plekken veilig te kunnen uitvoeren. Kes: “Een gespecialiseerd 
bedrijf zal de veiligheid beoordelen en eventueel zullen we 
een deel van het dak afsluiten. Naast het onderhoud aan 
het groen verwachten we ééns in het jaar de zonnepane-
len schoon te moeten maken. De bestaande installaties  
op het dak zijn gewoon blijven staan en die blijven goed 
bereikbaar voor onderhoud. Het is niet de bedoeling het 
dak open te stellen voor anderen dan diegenen die onder-
houd moeten plegen. Geïnteresseerden zullen het dak  
kunnen zien omdat we regelmatig eventueel met een dro-
ne beelden zullen maken.”

ESTHETIEK
Want eigenlijk valt er best veel te zien, als over twee jaar de 
beplanting is volgroeid. Zaal: “We hebben een zorgvuldige 
keuze gemaakt uit planten die goed gedijen in deze omge-
ving. Wel 12 tot 15 sedumsoorten en enkele Anjers, Irissen en  
Hemelsleutels. Onder de panelen komen de sedumsoorten 
die weinig zonlicht nodig hebben daarnaast en er omheen 
mag het iets hoger groeien met diverse soorten. Stuk voor 
stuk zijn de 57.000 plantjes in het granulaat geplant. 

“ We kijken daarom ook naar  
ons ander vastgoed waar we 
deze combinatie van groen en 
solar graag zullen realiseren”

JHet Dak van het  aar 2022SNELLIUS-GEBOUW, LEIDEN

• OPDRACHTGEVER: VASTGOEDBEDRIJF UNIVERSITEIT LEIDEN
• DAKDEKKER: TOPCOMFORT
• ZONNEPANELEN: ZON EN CO
• GROENDAK MATERIALEN: ZINCO
• GROENDAK & AIRFRAMES: SOLAR SEDUM

Over Solar Sedum
Wij van Solar Sedum geloven dat er op daken
een geweldige potentie ligt om natuur terug
te brengen en tegelijkertijd eigen duurzame
energie op te wekken.

Wanneer u het beste voor uw dak wilt bent u
bij ons aan het juiste adres. Wij zijn met meer
dan 10 jaar ervaring de expert in de integratie
van groen en zon door heel Nederland. 
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info@solarsedum.nl+31 (0) 20 30 80 622 www.solarsedum.nl Solar Sedum B.V.

Betrokken &
Behulpzaam

Verantwoord

Passie voor
duurzaamheid

Trots met onze
 groene partner

Hoger rendement uit
uw zonnepanelen

Koel uw pand

Langere
levensduur dak

Toename van
biodiversiteit

Waterretentie

Voordelen van onze oplossing:

Waar wij voor staan:

Life on Roofs 213.000 KWh aan elektriciteit klinkt fors, maar is slechts vijf procent 

van het jaarlijkse verbruik van het datacentrum.

Gedurende de werkzaamheden op het dak stond een tijdelijk 

hekwerk langs de dakranden.
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Veiligheid ten top!
Bitasco kiest met het Hütter Safety Scope dakankerpunt voor de  juiste 
invulling en borging van de nieuwe Wet kwaliteitsborging, maar sorteert 
ook voor op de komende verandering van EN795 en nieuwe norm voor 
ankerpunten & systemen de EN17235. Binnenkort meer info hierover.

Samen met het gerenommeerde (al meer dan 100-jarige) Hütter Safety 
staat Bitasco klaar om u en uw klanten te informeren.

Dakdekkers scoren met www.bitasco.nl
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De heviger wordende regenbuien, wateropslag op daken. Het lijkt alsof  

we ons voorbereiden op een tsunami uit de lucht. Maar afgelopen 

seizoen stond voornamelijk in het teken van de droogte. Groendaken 

spelen dan ook een belangrijke rol. Maar het droogte bestendige dak 

vraagt ook de nodige zorg.

Extra zorg voor groen 
in droge perioden

Daken die al langer liggen zijn goed bestand tegen een 
droge en warme periode. Zeker als er in de dikte van de 
groendakopbouw goed is nagedacht over waterberging. 
Een irrigatiesysteem op platte daken is niet noodzakelijk. 
Hellende sedumdaken vormen hierop een uitzondering, 
zeggen de groendak-experts van Sempergreen, omdat 
deze daken minder goed water vast kunnen houden.  
Deze hellende groendaksystemen worden voorzien van  
een druppelsysteem waardoor er tijdens droge periode 
water gegeven kan worden.

BEMESTEN
Door haar natuurlijke eigenschappen is sedum een sterke 
plant die zich goed herstelt na een droge periode. Wel is het 
belangrijk om een sedumdak twee keer per jaar van bemes-
ting te voorzien – in het voorjaar en in het najaar – zodat de  
sedumplanten en haar wortels gezond en weerbaar blijven.  
Naast deze bemestingsronden is het belangrijk om inge- 
waaide onkruiden te verwijderen en de afvoeren te contro-
leren. Op de website van de sedumleverancier is uitgebreide 
informatie te vinden.
Met het oog op dit soort lange droge periodes is een  
goede drainagelaag van groot belang.  

Amsterdam is ingesteld op het verwerken van 20 millimeter 
regen per uur. In 2050 moet dat 70 millimeter zijn, omdat de  
verwachting is dat in de toekomst meer en heviger regen- 
buien zullen optreden. Bij nieuwbouw verplicht de gemeente 
sinds vorig jaar via de Hemelwaterverordening dat panden 
60 millimeter per uur op eigen terrein kunnen vasthouden. 
Dat kan op een groen dak. Met een dikke substraatlaag 
of een blauwegroene oplossing kan het dak veel water 
bergen om dat later af te voeren of beschikbaar te houden 
voor droge periodes. 

WORTELEN
Zo’n droge periode beleefde Nederland in de afgelopen 
seizoenen. Zelfs het weerbarstige sedum snakt dan naar 
water. Sempergreen geeft aan dat als het gaat om de 
bestendigheid tegen perioden van grote droogte er een 
verschil is tussen nieuw geïnstalleerde sedumdaken en  
sedumdaken die al een aantal jaar liggen. De sedum-
plantjes van de nieuw geïnstalleerde groendaken moeten 
namelijk nog wortelen in de onderliggende groeilaag. 
Wanneer een sedumdak wordt geïnstalleerd tijdens een 
warme zomerperiode is het van belang dat het groendak 
regelmatig van voldoende water wordt voorzien.  

Sempergreen heeft verschillende drainagelagen beschik-
baar en kan de dakdekker adviseren over de hoeveelheid 
waterberging. Dit is altijd project-specifiek. Een signaal dat 
duidt op watertekort is de verkleuring. Als een sedumdak 
rood kleurt dan komt dat door een gebrek aan water of 
voedingstoffen. Na het toedienen van water of bemesting 
zal dit binnen 4 tot 6 weken weer bijtrekken. De levensduur 
van een groendak staat of valt met de juiste opbouw  
van het groendak en een goed onderhoudscontract,  
waarin naast waterbuffering bij extreme regenval ook  
extreme droogte van belang is.

CENTRALE THEMA’S
De aandacht van steden en rijksoverheid voor groen in  
de woonomgeving is de afgelopen jaren toegenomen. 
Gezondheid en welzijn van burgers, het klimaatbestendig  
maken van steden en het vergroten van de stedelijke bio-
diversiteit zijn hiervoor belangrijke redenen.  
Onderzoek van Wageningen Environmental Research van 
eind juli laat zien hoe binnen het Rijks- en het gemeente-
lijke beleid wordt gedacht over het belang van groen in 
de stedelijke omgeving. Hieruit blijkt dat deze aandacht 
het afgelopen decennium is toegenomen, en dat klimaat-
adaptatie en gezondheid nieuwe, centrale thema’s zijn.  
Het beleid op het gebied van het klimaatbestendig maken 
van steden is het meest concreet uitgewerkt met onder 
meer het Programma Groene Gezonde Leefomgeving 
(PGGL) van de Rijksoverheid. 

EFFECTIEF GROEN
Vanuit het beleid bestaat een duidelijke behoefte aan 
meer en betere kennis over welke type groen, met welke 

kenmerken en kwaliteiten het meest effectief is met het 
oog op de gezondheid en het welzijn. In veel gevallen is de 
wetenschappelijke kennis hiervoor nog niet beschikbaar,  
of nog te globaal om al concrete handvatten voor de prak-
tijk te bieden: veelal is maatwerk nodig, waarbij rekening 
wordt gehouden met de lokale omstandigheden. 

“ Sedum is een sterke plant  
die zich goed herstelt na  
een droge periode”

Daartegenover staat een organisatie als NL Greenlabel  
(zie vorige editie van Roofs) of Activolia, opgericht door 
Margareth Hop, waar informatie over talloze bekende  
en onbekende plantensoorten kan worden opgevraagd. 
Voor de operatie Steenbreek maakt Hop plantenlijsten die 
in de stedelijke omgeving succesvol kunnen zijn bij het 
vergroten van de biodiversiteit én het over leven in moeilijke 
omstandigheden. De beplantingslijsten met meerwaarde 
voor moeilijke plantplekken, of voor plekken waar een  
specifieke combinatie van functies van groen gewenst is, 
zijn er dus ook voor Rijkswaterstaat (klimplanten op geluids-
schermen), bedrijven en meerdere gemeentes onder 
andere wadi beplanting en op daken. ■

GROENDAKENSPECIAL ONDERHOUD & RENOVATIE

Gezonde beplanting door geregeld onderhoud.

Hellend dak met sedum.
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In slechts vier weken tijd een plat dak van circa 10.000 m2 renoveren. 

Geen dag meer, geen dag minder. Dat is een krappe tijdspanne,  

ook voor de verwerking van ROCKWOOL-isolatie op het dak van de 

productiehallen van Volvo Trucks in Gent, waar dagelijks 400 trucks  

van de band rollen. Isolatieproducent ROCKWOOL, hoofdaannemer 

Wyckaert Bouwonderneming en dakconstructie-/dakdekkersbedrijf 

Tectum Group hebben alle registers opengetrokken om deze uit-

dagende klus tot een goed einde te brengen.

Volvo Trucks in Gent 

In vier weken tijd 10.000 m2  
plat dak isoleren

De gehele dakconstructie van Volvo Trucks in Gent wordt 
gerenoveerd. Er worden nieuwe steeldeckplaten geplaatst 
ter hoogte van de afgebroken lichtstraten. Op de plaats 
van de huidige lichtstraten, met boogvormige acrylaatpla-
ten, komt een combinatie van rookluiken, ‘lightcatchers’ en 
steeldeckplaten. Ook de bestaande isolatie en folie van het 
50 jaar oude originele dak, worden vervangen. Het gaat in 
totaal om 55.000 m2 dakoppervlak in een gefaseerde aan-
pak. De planning voor de dakrenovatie is bijzonder, omdat 
alleen tijdens het zomerverlof van het personeel op het dak 
gewerkt mag worden. Dit betekent concreet in een periode 
van vijf jaar jaarlijks 10.000 m2 dak renoveren gedurende 
vier weken in de maanden juli en augustus. De opdracht-
gever heeft als eis gesteld dat ongeacht de weers- of 
marktomstandigheden de (deel)klus geklaard moet zijn. 

VEILIGHEID PERSONEEL
Pascal Antoin, Director Real Estate namens Volvo Group 
Belgium, geeft aan dat veiligheidsredenen ten grondslag 
liggen aan deze ultra-strakke planning. “Wij willen pertinent 
niet dat het dak wordt gerenoveerd terwijl ons personeel 
vrachtwagens aan het assembleren is. Ondanks de aan-
wezigheid van veiligheidsnetten wensen we het risico op 
eventuele ongelukken met een desastreuze afloop voor 
onze werknemers absoluut niet te nemen.” Hij beseft zich 
terdege dat de in beton gegoten planning geen een-
voudige opgave is voor de uitvoerende partijen van de 
dakrenovatie. “Het was ook niet eenvoudig om een hoofd-
aannemer te vinden die deze uitdaging aandurfde.  
Je moet voldoende personele capaciteit beschikbaar 
hebben en een netwerk van onderaannemers en toeleve-
ranciers die aan de logistieke en personele voorwaarden 
kunnen voldoen.”

VERRIJDBARE TENTCONSTRUCTIE
Uiteindelijk gunde Volvo Trucks via een uitgeschreven 
prijsvraag de complexe opdracht aan het bouwteam van 
Wyckaert Bouwonderneming en de Gentse vestiging van 
Tectum Group. Eerstgenoemde voert de algehele regie en 
coördinatie over de renovatie en is verantwoordelijk voor 
de logistiek. Tectum Group engineert de dakconstructie 
en voert de renovatie van het dak uit. Vorig jaar slaagde 
het bouwteam er al in om 7.500 m2 dak te renoveren met 
behulp van mobiele tenten waaronder de medewerkers 
droog konden werken. Voor de komende vier jaar is er een 
unieke tentconstructie met een overspanning van maar 
liefst 36 meter ontwikkeld die op rails verplaatst kan worden 
naar gelang de plek waar gewerkt wordt. 

DROOG LEGGEN
Met deze tentconstructie kan de ROCKWOOL isolatie droog 
worden gelegd. Voor Tectum Group is de steenwolisolatie-
producent een bekende en betrouwbare partner; er is jaren- 
lang ervaring opgedaan met de platdakisolatieproducten  
Rhinoxx, Tauroxx en Caproxx Energy. “De Volvo Group wil  
alleen maar onbrandbare isolatie toegepast zien in com-
binatie met een hoge drukvastheid. Dan komt wat ons  
betreft alleen maar ROCKWOOL isolatie in aanmerking”, 

vertelt manager Pieter Den Haese van Tectum Group.  
“Wij kennen de producten door en door en hebben korte 
lijnen met de technisch adviseurs en accountmanagers 
binnen de organisatie. ROCKWOOL heeft ons nauwgezet 
begeleid in de werkvoorbereiding, bijvoorbeeld met het 
maken van windlastberekeningen. Ook In het commerciële  
traject richting de opdrachtgever gaf ROCKWOOL de  
gewenste ondersteuning. 

LOGISTIEK
De grootste uitdaging bij dit project is om het materiaal op 
tijd en op de gewenste plek op het dak te krijgen, zonder 
dat er onnodige tijd verloren gaat. Wat de aanvoer van de 
Caproxx Energy platen betreft is dat goed verlopen.  
Den Haese: “Een bepaald aantal weken voor de start van de 
uitvoering moeten alle benodigde materialen in het depot 
liggen, dat op een steenworp afstand van de bouwplaats 
is gevestigd. We hebben geen leveringsproblemen gehad, 
ondanks de moeilijke situatie op dit moment in de wereld.” 

Commercieel directeur Ludwig Le Clair van Wyckaert 
Bouwonderneming bevestigt dat ROCKWOOL de vereiste 
leveringstermijn goed naleeft. “Bij de eerste renovatiefase 
vorig jaar is al gebleken dat het isolatiemateriaal op tijd 
aankwam volgens de gewenste technische specificaties. 
ROCKWOOL is in staat om volgens het just-in-time principe 
de juiste hoeveelheden te leveren. En wat we ook zeer  
prettig vinden is dat we mede dankzij hun in staat zijn  
geweest om een projectprijs af te spreken met de opdracht-
gever voor deze dakrenovatie.”

CIRCULAIRE ISOLATIE
Behalve het feit dat steenwolisolatie onbrandbaar is,  
speelt het milieuaspect een belangrijke rol bij de opdracht-
gever om een bewuste keuze te maken voor ROCKWOOL. 
Antoin: “Het isolatiemateriaal kan worden gerecycled;  
dat past in onze visie om het milieu niet te belasten en onze 
footprint zo klein mogelijk te houden. Het isolatiemateriaal 
dat vorig jaar is verwijderd, is op een nette manier verwerkt 
zodat de grondstoffen opnieuw gebruikt kunnen worden. 
We willen geen afval verbranden en daarmee de CO2- 
uitstoot beperken.”

PROJECT

Voor de komende vier jaar is er een verrijdbare tentconstructie 

ontwikkeld met een overspanning van maar liefst 36 meter. 

De logistiek, de grootste uitdaging bij dit project, verloopt voorspoedig. 
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SPECIAL ONDERHOUD & RENOVATIE

De keuze voor ROCKWOOL was bij dit renovatieproject  
snel gemaakt, omdat de opdrachtgever een maximale  
brandveiligheid van de dakconstructie vereist.  
“Qua brandveiligheid heeft steenwol een streep voor op 
andere isolatiematerialen. Let wel: ik ben niet partijdig voor 
gebruik van steenwol, maar dit is wel een feit. Een ander 
voordeel van steenwol vind ik dat het gerecycled kan 
worden. ROCKWOOL zorgt ervoor dat na gebruik de isolatie 
wordt teruggenomen en weer wordt verwerkt in de eigen 
fabriek tot ‘nieuwe’ steenwol.”

Voor de isolatie van platte bedrijfsdaken doet het Belgische  
Tectum regelmatig een beroep op ROCKWOOL. In toene-
mende mate eisen opdrachtgevers een maximaal brand-
veilige isolatieschil, bij voorkeur een onbrandbaar product. 
Dan is de keuze voor ROCKWOOL snel gemaakt, want steen- 
wol voldoet daaraan. Ook Volvo Trucks in Gent stelde die  
harde eis voor de dakrenovatie van haar productiehallen 
in Gent. Voor dit renovatieproject hebben Tectum Group en 
ROCKWOOL al ruimschoots ervaring met elkaar opgedaan. 
Tectum Group kent de eigenschappen en de verwerking van  
de isolatieplaten voor dak en gevel als haar eigen broekzak. 
Den Haese: “We passen de isolatie van ROCKWOOL dermate 
vaak toe dat we weinig technische ondersteuning nodig 
hebben. Desondanks begeleiden ze ons altijd in de werk-
voorbereiding op projecten, zoals ook bij deze dakrenovatie 
in Gent. Ze staan altijd tot onze beschikking en de lijnen zijn 
kort. Ook daarom werken we graag met ROCKWOOL.”

DROOG WERKEN ONDER TENT
Ondanks de logistieke uitdagingen heeft ROCKWOOL 
afgelopen juli weer op tijd de gewenste Caproxx Energy 
platen geleverd, net als het geval was in de eerste fase van 
de dakrenovatie. “We hebben een aantal kleine praktische 
zaken verbeterd voor de tweede fase”, zegt Den Haese.  
“De toegankelijkheid van het dak is verbeterd en er komt 
een stroomvoorziening op het dak. Daarnaast zal de 
tentconstructie verrijdbaar zijn; zo kunnen we nog vlotter 
doorwerken.” ■

Volgens de woordvoerder van Volvo Trucks in Gent heeft 
de opdrachtgever zich totaal geen zorgen gemaakt over 
de toepassing van de isolatie. “ROCKWOOL heeft haar 
documentatie goed op orde en de verwerking van het 
materiaal is vlekkeloos verlopen. Wat dat betreft hebben ze 
een positieve bijdrage geleverd aan onze wens om zoveel 
mogelijk ontzorgd te worden.”

EERSTE FASE
Vorig jaar vond de eerste fase en dus een soort proeve van 
bekwaamheid plaats. Volgens Le Clair verliep dit ‘debuut’ 
behoorlijk succesvol. Wyckaert Bouwonderneming had een 
torenkraan ingehuurd met een 70 meter hoge giek om de 
materialen op de juiste plek van bestemming te brengen. 
Verder werd met mobiele tenten gewerkt om alle werk-
zaamheden droog uit te voeren. Per twee shifts waren in 
totaal 40 à 50 medewerkers op het dak actief, gedurende 
negen uur per dag. “Die capaciteit hadden we zeker nodig; 
sterker nog: we hadden graag nog meer ‘handjes’ gehad, 
maar dat is één van de verbeterpunten voor de tweede 
fase dit jaar. Tevens hebben we de tentconstructie met een 
overspanning van 36 meter verankerd aan het gebouw  
en verrijdbaar gemaakt. Zo kunnen we nog sneller en 
droog doorwerken.”

AFSPRAKEN
Wyckaert is verantwoordelijk voor onder andere de com-
municatie met de onderaannemers, toeleveranciers en  
de logistiek van het werk. Alle benodigde materialen  
moeten op tijd worden aangeleverd en gestockeerd op  
de gewenste plek. “Wat dat betreft kon ROCKWOOL ons  
de leveringstermijn garanderen en die afspraak zijn ze 
nagekomen. Ook voor de tweede fase geldt deze uitda-
ging en garanderen ze dat de materialen op tijd worden 
geleverd. Isolatiematerialen die onder andere gebaseerd 
zijn op aardolie hebben tegenwoordig meer leverings-
problemen.”

“ Wij willen pertinent niet dat  
het dak wordt gerenoveerd 
terwijl ons personeel  
vrachtwagens aan het  
assembleren is”

Per twee shifts waren in totaal 40 à 50 medewerkers op het dak 

actief, gedurende negen uur per dag.

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

rockwool.nl/rockcycle

Rockcycle®

Scan de code voor
meer informatie
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In deze rubriek geeft Theo Wiekeraad zijn mening over  

de dakenbranche en aanverwante onderwerpen.

Als bètatechneuten zijn wij gewend in oplossingen  
te denken. Op één of andere manier staat onze  
geest bijna de hele dag geprogrammeerd op standje 
“oplossen”. We zien iets en handelen er naar.  
Niet eerst doen en dan denken. 

Anders dan de alfa- en gamma-mannetjes om ons 
heen, willen wij snel resultaat zien. Zij willen graag zien 
dat we het probleem eerst in kaart brengen en dan  
een oplossing zoeken. Niet helemaal ten onrechte,  
want de alfa’s en gamma’s willen dat iedereen het  
proces kan volgen om het resultaat te begrijpen. 
Jammer voor ons aangezien voor velen de oplossing 
van het probleem benoemen voldoende is. Niet in de 
laatste plaats, omdat al dat in het kaart brengen van 
alle stappen extra werk met zich meebrengt. 

Bij grootschalig onderhoud en renovaties kunnen nogal 
eens fricties ontstaan tussen de verschillende belang-
hebbenden. Vooral vertegenwoordigers van de bewoners 
c.q. gebruikers kunnen veel stampij maken. Niet ten 
onrechte, het gaat hen tenslotte direct aan en ze zitten 
niet zelden al jaren op een oplossing te wachten. Het is 
best frustrerend als iemand tussen-neus-en-lippen-door 
jouw langdurige probleem zonder begrijpelijke uitleg 
even denkt op te lossen.

Dus ben je een echte bèta en helemaal op de hoogte  
van de techniek? Dan moet je om als partner bij  
dakrenovaties en -onderhoud door het leven te kunnen 
gaan eerst een paar zaken onder de knie krijgen.  
Om te beginnen moet je leren luisteren. Niet alleen door 
te horen en te laten uitspreken, maar vooral om proberen  
te begrijpen wat er wordt bedoeld en wat er wordt 
verwacht. Vraag door om zeker te zijn van wat er wordt 
bedoeld, laat zien dat de opdrachtgever invloed heeft 
in de zoektocht naar een oplossing. Dat straalt betrok-
kenheid uit en geeft vertrouwen in een goede afloop.

Naast het leren luisteren moet je leren communiceren 
op niveau. Niet alleen op jouw (leidinggevende) niveau 

maar met alle gesprek-
partners. Dat betekent 
in begrijpelijke taal, 
ook schriftelijk, kunnen 
uitleggen wat er speelt, 
keuzes verdedigen zonder 
opdringerig te worden en 
openstaan voor alternatieven. 
Als er meerdere disciplines actief zijn, kan dat een  
project maken of breken. Jouw perfect bedachte uit- 
voering kan de werkzaamheden van een ander  
verstoren, waardoor extra kosten kunnen ontstaan  
voor zowel jou als de leidende partij in de uitvoering. 
Bekijk dus alle opties om de klant een optimaal eind-
product te leveren.

Tenslotte, beste bèta’s, iets dat iedereen die als renovatie- 
of onderhoudspartner actief is nodig heeft, is inlevings-
vermogen. De kunst om te zien wat de opdrachtgever 
voor ogen heeft, te voelen waar de pijnpunten bij de 
gebruikers liggen en te begrijpen wat eigenlijk niet te 
begrijpen is om dan de principaal te overtuigen dat 
jij het begrepen hebt. Inlevingsvermogen komt met de 
jaren en – sorry – je hebt het of je hebt het niet. 

Heb je al het bovenstaande onder de knie, pas dan 
nog steeds goed op: ook dan kan het gebeuren dat ze 
jouw prijs niet goed vinden. Op dat moment moet je 
bewijzen dat jij de man voor de job bent. In de renovatie 
is een goeie prijs vaak beter dan de laagste. Overtuig 
daar jouw opdrachtgever van en het zoeken naar de 
renovatiespecialist kan stoppen. Die is gevonden! ■

Theo Wiekeraad

Moet je dan  
leren renoveren?

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

THEO TALKS

WWW.IMSORB.NL

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

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

HÈT 
ORIGINEEL!
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WECAL introduceert op de vakbeurs DAKEN & ZAKEN namens Polyglass®  

de kunststof dakbanen MAPEPLAN® PLUS (PVC) en MAPEPLAN® TI (TPO) 

die zowel in geëxposeerde daken (Broof t1 en vliegvuurbestendig) als in 

intensieve en extensieve daktuinen kunnen worden ingezet. De vraag 

naar universele dakbanen wordt steeds groter en begroening op  

daken is een actueel thema. Maar ook rookvrije zones met tegels op 

industriedaken komen we steeds meer tegen. En wat te denken van 

daken waarop (vanwege brandveiligheid) achteraf geballaste PV- 

systemen worden aangebracht. In dit artikel wordt specifiek ingegaan 

op de mogelijkheden met kunststof dakbedekkingssystemen. 

Kunststof dakbanen voor  
universele toepassing

AANDACHTSPUNTEN UNIVERSELE (GEBRUIKS) DAKEN
Bij het ontwerp van een universele dakbaan die in zowel 
geëxposeerde mechanisch bevestigde daken (blootgesteld 
aan de weersomstandigheden buiten) en in geballaste 
daken (grind, tegels, daktuinen) toegepast kan worden, 
moet in ieder geval rekening gehouden worden met o.a. 
de volgende aspecten:
•  Is het dakdekkingssysteem vliegvuurbestending  

(voor Nederland, België en Duitsland : Broof t1)?
•  Wordt de dakopbouw uitgevoerd als warm dak,  

omgekeerd dak of een combinatie?
•  Is het dakbedekkingssysteem bestand tegen de  

op het dak optredende (gebruiks)belastingen?
•  Is er een rekenwaarde voor mechanische bevestiging  

van het dakbedekkingssysteem?
•  Is het dakbedekkingssysteem bestand tegen  

micro-organismen?
•  Is het dakbedekkingssysteem geschikt voor toepassing  

in grijswatersystemen en/of retentiedaken?
•  Zijn op het project bijzondere eisen inzake duurzaamheid 

en circulair bouwen van toepassing?

Erik de Waard, Technisch Development & Support Specialist 
van WECAL

De creativiteit die op dit moment toegepast wordt bij het 
gebruik van daken vraagt om meer universele oplossingen. 
Kijken we om ons heen naar België en Duitsland dan is 
daar al jaren sprake van combinaties van dakbedekkings-
systemen op een en het zelfde dakvlak, de filosofie is echter 
volledig anders.

Daar waar we in Nederland over een verschillend dak-
gebruik praten (PV-systeem/daktuin/rookterras etc.) kent 
met in België de systematiek van windtechnisch combine-
ren van daksystemen. Concreet betekent dit dat je wind-
technisch gezien het gewicht van bijvoorbeeld een tegel-
pad langs de dakrand mag optellen bij het mechanisch 
bevestigen van de dakbaan in de randzone. In Duitsland 
is zelfs in de regelgeving vastgelegd dat gedurende de 
bouwfase gerekend mag worden met een tijdelijk verlaagde  
windweerstand waardoor een combinatie van beperkt 
mechanisch bevestigen met een achteraf aan te brengen 
daktuin toegelaten is. De keuze van de juiste waterdichte 
laag is hierbij niet eenvoudig zeker niet als we ook nog  
het aspect van circulair bouwen erbij betrekken.  
Daarnaast biedt een universeel inzetbaar dakbedekkings-
systeem ook de nodige voordelen omdat je maar 1 product 
op voorraad hoeft te houden. Kortom voldoende stof om 
over na te denken. Zeker met de mogelijkheden van de 
dakbanen MAPEPLAN® PLUS (PVC) en MAPEPLAN® TI (TPO).

En met de nieuwe situatie van de nog immer groeiende 
vraag aan achteraf aan te brengen PV-systemen komen 
daar dan nog aanvullende zaken bij als:
•  Gewicht van het dakbedekkingssysteem;
•  Risico op gevolgschade bij calamiteiten als brand;
•  Reflectie-waarde SRI van het dakbedekkingssysteem;
•  Mogelijkheid van aanvullend in het dakbedekkings-

systeem aan te brengen technische detaillering. 
  
KEUZE DAKSYSTEMEN - PVC OF TPO
Bij de keuze voor het type kunststof dakbaan is het bepalend  
op welke eigenschap de nadruk wordt gelegd. Inzake brand  
geldt dat de vinylchloorcomponent in MAPEPLAN® PLUS PVC  
een positief effect heeft op brandvertraging. Een nadeel 
daarbij is wel dat dit gepaard gaat met veel rookontwikke-
ling met daarin verbrande chloorverbindingen die schade-
lijk kunnen zijn voor de gezondheid. MAPEPLAN® TI TPO met 
daarin niet halogene brandvertragers geeft nauwelijks rook- 
vorming maar is door de polyolefine PP als basispolymeer 
van nature minder brandvertragend als PVC. 

Voor beide producten geldt een EPD (Environmental Product 
Declaration) met als basis een 30-jarige levensduurver-
wachting. De levensduur van MAPEPLAN® PLUS PVC is wel 
eindig, omdat in de PVC weekmakers toegepast worden die  
er in de tijd en onder de verschillende projectomstandig-
heden uittreden waardoor zacht PVC harder wordt en 
daarmee ook gevoeliger voor beschadigingen.  
Bij MAPEPLAN® TI TPO wordt de levensduur mede bepaald 
door de zuiverheid van de basispolymeren waarbij er direct 
na het plaatsen nog beperkt stoffen uit kunnen treden die 
ervoor zorgen dat de banen bij de verwerking schoonge-
maakt moeten worden. Doordat de polyolefine PP ook wat  
stugger is, is de gevoeligheid voor beschadigingen mede 
afhankelijk van de dikte van de dakbaan. Voor PVC is  
inmiddels een recycle systeem opgezet onder de naam 
Roof Collect waarbij oude PVC dakbanen terug ingele-
verd kunnen worden. Voor TPO geldt dat indien deze geen 
halogeenverbindingen bevatten deze als product bij 
verbranden nog restenergie kunnen leveren en opbranden 
als milieuvriendelijk koolwaterstoffen (o.a. CO2).  
De verwachting is overigens dat in de toekomst ook voor 
TPO een recyclesysteem zal worden opgezet, echter voor 
PVC is er al verouderd materiaal in grote mate voorhanden 
(bestaat al sinds 1970) daar waar de TPO zich vanaf 1990 
heeft doorgezet.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
•  Voor MAPEPLAN® TI TPO dakbanen geldt dat deze op basis 

van polyolefine PP van nature wortelwerend zijn terwijl  
aan MAPEPLAN® PLUS PVC fungiciden moeten worden  
toegevoegd om versnelde weekmakermigratie door  
micro-organismen te voorkomen.  

FLL test worteldoorgroei

•  MAPEPLAN® TI TPO wordt standaard geleverd in de kleur 
Smart White met SRI 102, voor MAPEPLAN® PLUS geldt  
dat deze optioneel tegen meerprijs verkrijgbaar is in de 
kleur wit met SRI 105.

•  Voor beide producten geldt dat na thermisch lassen 
van een overlapverbinding de overlap sterker zal zijn 
dan de dakbaan zelf als er trekproeven op uitgevoerd 
worden. Omdat de polyolefine PP wat stugger is, is ook 
de inscheursterkte wat hoger dan bij PVC waardoor de 
MAPEPLAN® TI uitgevoerd met glas als drager al hoge 
rekenwaarden voor windbelasting geeft, met een blijvende  
dimensionele stabiliteit. Bij MAPEPLAN® PLUS is een poly- 
esterweefseldrager voorzien die zorgt voor extra hoge 
rekenwaarde en verbeterde inscheursterkte.

•  MAPEPLAN® TI TPO bevat eigenlijk geen stoffen die uit  
kunnen logen, bij MAPEPLAN® PLUS is dat beperkt moge- 
lijk in vorm van uittreden weekmaker. Beide producten  
zijn daarmee geschikt om toegepast te worden in  
combinatie met daktoepassingen met waterretentie  
en grijswatersystemen.

•  Als we over gewicht gaan moeten praten bij de opbouw 
van een dakconstructie dan is het verschil tussen de  
2 producten minimaal, de MAPEPLAN® TI is in de basis iets 
lichter bij gelijke dikte. Bij dakbanen toegepast in 1,5 mm 
dikte zal het gewicht < 2 kg/m2 bedragen.

•  De polyolefine PP is door het ontbreken van weekmakers  
beter bestand tegen inwerking van chemicaliën en 
contact met productvreemde stoffen. MAPAPLAN® TI is als 
product bestand tegen bijvoorbeeld (gemodificeerd) 
bitumen daar waar MAPEPLAN® PLUS dit niet is. 

•  Een ander voorbeeld is de directe toepassing in combi-
natie met EPS en XPS (omkeerdak): voor MAPEPLAN® TI 
geen probleem maar bij MAPEPLAN® PLUS moet additio-
neel een bescherm- / scheidingslaag worden voorzien. 



Roofs     55

Betreft het project een renovatie zonder na-isolatie direct  
over een bestaande bitumen bedekking dan kan dat de 
keuze van het kunststof dakbedekkingssysteem mede 
bepalen. Omdat er ook een behoorlijk verschil is in damp-
dichtheid van de beide producten (MAPEPLAN® PLUS 
u-waarde 19000, MAPEPLAN® TI u-waarde 150.000), kan ook 
het binnenklimaat van het project bepalend zijn voor de 
keuze van het kunststof dakbedekkingssysteem. Wordt het 
project als ‘Duurzaam’ aangemerkt (BREEAM, LEAD etc.) 
dan kan ook dat aspect medebepalend zijn voor de keuze 
van het kunststof dakbedekkingssysteem. Geldt daarbij het 
project als een gebouw met daarin een hoog percentage 
aan circulaire bouwstoffen, dan kan ook dat bepalend zijn 
voor de keuze van het toe te passen kunststof dakbedek-
kingssysteem. En last but not least: er zijn projecten waarbij 
door Verzekeraars aanvullende eisen zoals FM-Approved 
gesteld worden o.a. ter voorbereiding op eventueel achteraf 
aan te brengen installaties (zoals PV-stystemen). MAPEPLAN® TI  
is FM-Approved en kan dus aan deze eis voldoen.

WECAL BOUWT DOOR
Voor WECAL geldt eigenlijk altijd het project als basis, 
waarbij de eisen te stellen aan dakgebruik, projectsituatie 
en gebouwbestemming het uitgangspunt vormen van een 
gedetailleerd maatwerkadvies. WECAL adviseert daarom 
vrijblijvend het voor uw project best passende dakbedek-
kingssysteem en adviseert niet alleen dakbedekking, maar 
de complete dakopbouw vanaf de onderconstructie. 
Maatwerkadvies dus waarbij zoveel mogelijk de aspecten 
aan bod komen die van belang zijn voor een goed en 
duurzaam eindresultaat. WECAL bouwt door aan verdere 
kennis en ontwikkeling van universele producten voor ge-
bruiksdaken en integreert de voorgestelde dakopbouwen 
met deze nieuwe producten. Zowel in haar database als op 
de website. Uiteraard kunt u voor specifieke projectsituaties 
altijd nadere informatie opvragen via info@wecal.nl. 

VERWERKING
Voor beide producten zijn gedetailleerde verwerkingsvoor- 
schriften aanwezig. Tevens is een ruim assortiment aan acces- 
soires beschikbaar die ingezet kunnen worden voor water- 
dichte aansluitingen bij standaard en meer complexe detail- 
lering. Puur naar de verwerking kijkend laat MAPEPLAN® PLUS 
PVC zich door de hogere flexibiliteit makkelijker verwerken. 
Het is wel zo dat PVC eerder ‘verstijfd’ bij lagere temperatu-
ren, maar dat is eigenlijk pas merkbaar bij temperaturen  
< -15 °C. De flexibiliteit maakt ook dat PVC minder gevoelig  
is voor lichte vervuiling, deze kan tijdens het lassen als vulstof 
opgenomen worden in de gesmolten kunststof. Bij de 
stuggere MAPEPLAN® TI TPO moet lichte vervuiling verwijderd 
worden omdat deze door de verweekte TPO niet altijd kan  
worden opgenomen en daarmee de kwaliteit van de 
lasnaad kan beïnvloeden. Ervaren verwerkers controleren 
tijdens het lassen (handmatig of machinaal), continu de  
instelling van de lasapparatuur. Bij MAPEPLAN® PLUS is  
dat makkelijker controleerbaar door rookontwikkeling en 
koolvorming (verbranden) met daarbij een kleine lasrups. 
MAPEPLAN® PLUS heeft die kenmerken niet maar beschikt 
wel over een groter lasvenster (onder lasvenster wordt ver-
staan het diagram van temperatuur en snelheid waarmee 
de las kan worden uitgevoerd). Voor MAPEPLAN® PLUS geldt 
dat ook grove vervuiling met normaal schoonmaakmiddel  
en water kan worden verwijderd waarna er eventueel een 
technisch detail op kan worden aangebracht.  
Voor MAPEPLAN® TI geldt dat in een dergelijke situatie met 
grove vervuiling deze gereinigd moet worden met een  
cleaner waarna de te lassen zone ook nog nabehandeld 
moet worden met een naadreiniger.

KEUZE OP PROJECTBASIS
Voor beide producten geldt dat deze zowel in mechanisch 
bevestigde daken als in geballaste daken kunnen worden 
ingezet. Kijken we naar daken die een langere bouwfase 
kennen waarbij over een langdurige periode (in Duitsland 
tot max. 2 jaar na start) een dakbedekking ‘provisorisch’ 
gefixeerd moet worden, dan kan de keuze voor systeem 
met de hoogste windweerstand in combinatie met de 
onderconstructie bepalend zijn. Zijn op het dakvlak van 
het project veel complexe / niet standaard aansluitingen 
en detaillering voorzien, dan kan dat bepalend zijn voor de 
keuze van het kunststof dakbedekkingssysteem.  

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

0343 - 59 50 10

WECAL: Compleet en objectief in isolatie- & dakbedekkingsmaterialen

EXCLUSIEF DISTRIBUTEUR VAN MAPEPLAN® TI
✓    Reclyclebare duurzaam milieuvriendelijke TPO/FPO kunststof dakbanen met 

EPD milieuverklaring en SRI 105 (White)
✓    Toepasbaar als mechanisch bevestigde dakbedekking (BRoof t1) PLUS als 

dakbedekking onder ballast of daktuinen (wortelwerend conform FLL)
✓    Bestand tegen veroudering, UV-straling en diverse weersinvloeden, in wit met hoge 

zonreflectie en grote emissiviteit en speciaal voor groendaksystemen met waterretentie

TOTAALPAKKET VOOR DE DAKDEKKER

TPO/FPO SMART WHITE universele kunststof daksystemenTPO/FPO SMART WHITE universele kunststof daksystemen

wecalMapeplanTIA4+3mm.indd   1wecalMapeplanTIA4+3mm.indd   1 19-10-2022   16:4419-10-2022   16:44
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SPECIAL ONDERHOUD & RENOVATIE NIEUWSLIJN

NOG VEEL KANTOREN MOETEN  
SNEL NAAR ENERGIELABEL C
Naar schatting van de Rijksdienst voor  
Ondernemend Nederland (RVO) heeft op  
1 juli 2022 nog maar 48 procent van de kan- 
toren een label C of beter. Per 1 januari 2023 
moeten kantoren aan deze nieuwe verplich-
ting voldoen. Na een redelijk constante stijging 
van het aandeel groene labels (label C of 
beter) in de afgelopen jaren, lijkt de stijging  
in het afgelopen halfjaar iets te versnellen. 
Sinds 2017 stijgt het aandeel groene labels 
jaarlijks met 7 à 8 procentpunt. In het afge-
lopen halfjaar was dit 5 procentpunt. 
De percentages zijn gebaseerd op de schat-

ting dat ongeveer 65.000 kantoren moeten voldoen aan de label C-verplichting. RVO schat dit op basis van verschillende 
registraties. Kleine kantoorgebouwen en monumenten vallen niet onder de verplichting en zijn hierin niet meegerekend. 
Eigenaren van kantoren moeten in actie komen want als zij per 1 januari 2023 niet beschikken over een energielabel C  
of hoger, dan mag het kantoor niet meer als kantoor gebruikt worden. Als het kantoor label D of slechter heeft, vraagt de  
eigenaar om maatwerkadvies. Daaruit volgen energiebesparende maatregelen.

STUDENTEN WINNEN MET OPTOP INNOVATIES
Lichte woningen of kantoren op bestaande panden.  

Met optoppen verdicht je de stad zonder daarvoor ruimte 
op straatniveau weg te nemen. Op de Solar Decathlon 

Europe in het Duitse Wuppertal, wonnen studenten van de 
TU Eindhoven en de TU Delft respectievelijk een tweede en 

derde prijs met hun duurzame uitbouw. Het studententeam 
VIRTUe uit Eindhoven bouwde in Wuppertal het hub Ripple 
woonconcept. Naast een lichte modulaire opbouw zit het 
huis zelf ook vol met technische snufjes. Het team van de  

TU Delft verzon een slimme optopping voor portiekflats.  
Met een toevoeging van twee verdiepingen maken zij de 

gehele portiekflat energieneutraal. Beide concepten worden 
in Nederland weer herbouwd. De teams zijn in gesprek met 
partijen over verdere ontwikkeling en het delen van kennis 

en ervaring.

PARKEERGARAGE KAN WEER 30 JAAR MEE
De Bijenkorf in Amsterdam beschikt over een parkeergarage 
uit 1980 die grotendeels is opgebouwd met prefab beton. 
Het bovenste dek is open en het naar binnen gereden vocht 
kon door de jaren vooral in naden bij de kit en dilatatie-
voegen binnendringen. De wapening in het beton begon  
op plaatsten te roesten. Tijd voor een grote renovatie.
De Rendon Onderhoudsgroep is als meest gunstige uit  
de aanbesteding gekomen. Samen met de opdracht  - 
gever bedachten ze een slimme manier van werken.  
In het oorspronkelijke bestek stond omschreven dat alle vaste 
dilatatievoegen op de parkeerdekken volledig uitgehakt dienden te worden en deze dan opnieuw in te storten. Tijdens de 
werkzaamheden ontdekten de mannen van Rendon dat de voegbeweging van de einddilataties beperkt was omdat die 
parkeerdekplaten op T-liggers afsteunen die nog over goede voegafdichting beschikten. Door hier in goed overleg een  
anderssoortige waterdichte afsluiting te gebruiken, die een derde goedkoper is, werd veel tijd en geld bespaard. Het werk 
zal daarmee naar verwachting op tijd zijn gerealiseerd. Uiterlijk 25 november moet het werk worden opgeleverd. Black Friday 
voor het koperspubliek dat gedurende de renovatiewerkzaamheden zo min mogelijk overlast mocht ondervinden.

NIEUWE UNIVERSELE PVC DAKBANEN
WECAL introduceert samen met dakbaanproducent Polyglass de Mapeplan® Plus  
kunststof dakbedekking. De banen zijn toepasbaar op alle ondergronden en in  
alle dakbedekkingssystemen, zowel voor nieuwbouw als voor renovatie. Ook is er in 
combinatie met na-isolatie subsidie mogelijk. De Mapeplan® Plus dakbedekking is een 
antwoord op de groeiende vraag naar lichtgewicht dakbanen voor multifunctioneel 
dakgebruik.De dakbanen zijn oorsponkelijk ontwikkeld voor de Duitse markt waar  
(tijdelijke) mechanische bevestiging van dakbanen in combinatie met dakbegroe- 
ning in regelgeving is vastgelegd. De dakbanen zijn ook te krijgen in een witte variant.  
De PVC-P banen worden geleverd in de dikte 1,5, 1,8 en 2,0 mm, beschikken over  
een EPD milieuverklaring en zijn volledig compatibel met het assortiment Mapeplan® 
toebehoren.

ISOLATIEMATERIAAL KAATST WARMTE EN KOU TERUG
Vrijwel alle isolatiematerialen nemen energie op en geven 
het daarna door. Isobooster werkt anders. Het materiaal 
kaatst warmte en kou terug. ‘Hoe groter het temperatuur-
verschil hoe beter de werking’, stelt de fabrikant. Dankzij het 
universele karakter kan Isobooster toegepast worden in het 
hele gebouw. Dakisolatie, gevelisolatie en de isolatie van 
vloeren en kruipruimtes. Isobooster kan door aannemers, 
isolatiespecialisten en klusbedrijven worden aangebracht 
om een hele woning te isoleren. Het materiaal is licht en 
dun en op rollen in diverse maten verkrijgbaar. Het kan op 
of ónder het dakbeschot worden aangebracht,  
zonder effect op de originele architectuur.
Isobooster is een thermisch, meer- 
laags isolatiemateriaal met een  
gepatenteerde opbouw van  
infrarood permeabele, thermisch  
gestabiliseerde PE en reflectiefolie  
op basis van PET bedekt met een  
reflecterende metaallegering.  
De luchtkussenfolie is infrarood  
doorlatend en staat een optimale  
werking van de reflecterende folie  
toe. PXA Nederland is exclusief  
leverancier van Isobooster,  
dat wordt geleverd met een  
garantie van 10 jaar. De TNO- 
verouderingstest geeft een indi- 
catie van minimaal 70 jaar bij  
een temperatuur van 20 ºC en het  
kan daarna in de reststroom van plastic voor recycling 
worden afgevoerd.

PARTICULIER VERDIENT ISOLATIE SNEL  
TERUG DOOR HOGE ENERGIEPRIJZEN
Met de hoge energieprijzen van dit voorjaar is de  
terugverdientijd van verduurzamingsmaatregelen  
gemiddeld drie keer korter dan begin 2021, berekent  
CE Delft voor de Nederlandse Vereniging Duurzame  
Energie (NVDE). In slecht geïsoleerde woningen kunnen  
mensen het beste eerst isoleren: dat verdient zich terug  
in één tot zes jaar, met de energieprijzen uit april. Isolatie  
van het dak staat in de berekeningen rond 3 jaar terugverdientijd. In beter geïsoleerde woningen zijn warmtepompen  
en zonneboilers erg interessant: die verdienen zich in twee tot zes jaar terug. “Verduurzaming is de kortste, meest zekere  
en blijvende weg naar een lagere energierekening”, zegt Olof van der Gaag, voorzitter van de NVDE in het persbericht.
CE Delft berekende de terugverdientijd van vier isolatiemaatregelen (dak, spouw, vloerisolatie en HR++glas) en drie duurzame 
warmtetechnieken (warmtepomp, hybride warmtepomp, zonneboiler), in opdracht van de NVDE. De onderzoekers keken 
naar verschillende huizentypes en bouwjaren. De terugverdientijd is afhankelijk van veel factoren zoals de ontwikkeling van 
de energieprijzen, het type woning en het gedrag van de bewoners. Daarom is het van groot belang dat bewoners goed 
kijken naar hun eigen situatie en dat gemeenten en bijvoorbeeld energiecoaches mensen daarbij helpen.



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

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

nauwe banden met Paus en Klaas én onze overtuiging dat het 

samen ondernemen tot een wederkerig succes leidt, maken  

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

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

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

trouwens, maar ook met gedegen opleidingen en een 

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

Verkoop

Verhuur

Lease

Onderhoud

Opleidingen

MET ALL -UP GAAT 
HET DAK ERAF . . .

...EN ER WEER OP NATUURLIJK!

Bezoek ons!

Fabrieksbezoek Klaas 

Donderdag 20 oktober

Bouwbeurs Utrecht 

6 t/m 10 februari

Solar Solutions 

14 t/m 16 maart 

Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

Aabo Trading Drachten B.V.
T:088-9965505, drac@aabo.nl
Aabo Trading Eindhoven B.V.
T:088-9965530, eind@aabo.nl
Aabo Trading Geleen B.V.
T:088-9965620, gele@aabo.nl
AaboGreenTech B.V.
T:088-9965680, agt@aabo.nl

Aabo Trading Groningen B.V.
T:088-9965640, gron@aabo.nl
Aabo Trading Haarlem B.V.
T:088-9965610, haar@aabo.nl
Aabo Trading Leeuwarden B.V.
T:088-9965630, leeu@aabo.nl
Aabo Trading Maastricht B.V.
T:088-9965585, maas@aabo.nl

Aabo Trading Nijmegen B.V.
T:088-9965520, nijm@aabo.nl
Aabo Trading Roermond B.V.
T:088-9965595, roer@aabo.nl
Aabo Trading Tilburg B.V.
T:088-9965575, tilb@aabo.nl
Aabo Trading Utrecht B.V.
T:088-9965515, utre@aabo.nl

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

Binnenkort ook in 

Rotterdam en Hoogeveen!

Duurzaam 
verwarmen 
zonder gas...

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

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

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

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

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

Bekijk alle openstaande 
vacatures op:

www.aabo.nl/vacatures

Kom werken bij 
Aabo Trading!
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CIRCULAR

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

100%
CIRCULAR

100%
CIRCULAR

MET JE LEUKE IDEEËN

PARKEERDAK

Van Wylick

UIT JE 
DAK OP HET

DAK!

NU

MET JE LEUKE IDEEËN

De mobiliteit neemt toe, dus ook de behoefte  
aan parkeren en stelplaatsen, het dak levert hier-
voor de ruimte. Voor meer leuke ideeën, kijk je op  
nu-uitjedak.nl

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

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

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

nu-uitjedak.nl
Schrijf u in voor de nieuwsbrief 
en maak kans op een Airbird®

Blijf op de hoogte over 
daglicht en ventilatie

GEZONDHEIDAIRBIRD®WERKCOLLEGA’S
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PRODUCTNIEUWS

GSE Intégration heeft een gootstuk ontwikkeld voor de eenvoudige en 

naadloze integratie van dakramen in daken met indaksystemen voor 

zonnepanelen. De ontwikkeling van dit GSE In-Roof systeem is gedaan 

in nauwe samenwerking met de belangrijkste fabrikanten van dak-

ramen, waaronder VELUX. Hiermee kunnen dakdekkers eenvoudig en 

veilig combinaties van PV-modules en dakramen in het dak plaatsen. 

Met het ontwikkelde profiel sluit een dakraam perfect aan op het  

GSE In-Roof systeem, waardoor het dakoppervlak en de zonnepanelen 

optimaal kunnen worden benut voor een maximale energieproductie. 

Bewoners kunnen zo genieten van daglicht en frisse lucht.

PV-modules in 
in-daksystemen

GOOTSTUK MET GEDEELTELIJK GEÏNSTALLEERDE  
GSE-FRAMES MONTEREN
In de eerste stap worden de montagegoten van het  
GSE In-roof montagesysteem onder en aan één zijde naast  
het raam gelegd, uitgelijnd en bevestigd volgens de  

Bij toepassing van zonnepanelen op schuine daken met 
on-roof systemen worden de PV-modules met een onder-
constructie bovenop de klassieke dakbedekking gemon-
teerd. Het dak zelf en de aansluitingen op de inbouwdelen 
blijven grotendeels onaangetast, zodat alle dakramen en 
lichtoplossingen met de gebruikelijke gootstukken in het 
dak kunnen worden geïntegreerd. De montage van het 
nieuwe systeem is gebaseerd op de methode die ook 
voor gootstukken van standaard dakbedekkingen gang-
baar zijn. De inbouw van een dakraam in een PV-systeem 
verloopt daardoor op een vertrouwde wijze. Als voorbeeld 
volgt hieronder stapsgewijs de montage de gootafdek-
plaat in combinatie met het GSE-bevestigingssysteem en 
een VELUX dakraam. 

De eerste stap is het bepalen van de installatiepositie,  
die enerzijds gebaseerd is op de spanten en anderzijds 
een regelmatig raster moet vormen voor de toekomstige 
PV-modules; in het voltooide aanzicht neemt het raam  
precies de ruimte in van een module. (Op de website van 
GSE is een veldgrootte calculator te downloaden)  
De volgende stappen verlopen zoals gebruikelijk wat  
samengevat neerkomt op de onderstaande stappen.

GSE montagehandleiding. Een belangrijk detail hierbij:  
de frameposities aan de tweede zijde en bovenop blijven in  
eerste instantie open, dus zijn nog niet bezet. De GSE-frames 
zijn gemaakt van robuust zwart kunststof en bevatten op 
dit moment nog geen modules, zodat de bewegings- en 
werkvrijheid behouden blijft.

Het afdekraam wordt nu op het dakraam gemonteerd, te 
beginnen met het onderste deel van het afdekraam dat 
met een spijkerband wordt vastgezet. Vervolgens kan de 
afdekplaat van het onderste frame worden vastgeschroefd. 

De werkwijze is aan de zijkanten vergelijkbaar: bevestig de 
zijdelen van het afdekraam met een riem, schuif vervolgens 
de zijafdekkingen van onderen naar binnen en laat ze  
met een hoorbare klik vastklikken. Bij deze deelstap moeten 
de reeds aan het kozijn bevestigde bovenste afdekplaten 
tijdelijk weer worden verwijderd (ook een gereedschapsloze 
klikverbinding). Tot slot kan het bovendeel van het afdek-
raam worden opgeschoven en precies volgens de montage- 
handleiding met de zijdelen worden verbonden.

Met het nieuwe gootstuk kunnen dakramen worden geïntegreerd in 

in-roof PV-systemen van verschillende fabrikanten. (Foto: VELUX)

Het dakraam wordt in het dakgedeelte gemonteerd met de isolatie 

en montageframe BDX en het aansluitschort BFX. De GSE-kunststof 

trays, die later de PV-modules zullen dragen, zijn al onder en aan één 

kant gelegd. Dit betekent dat de montage van het afdekraam kan 

beginnen met het onderste deel inclusief afdekplaat. (Foto: VELUX)

Aanbrengen montagegoot zijkant.

Het afdichten moet precies volgens de montagehandleiding  

worden uitgevoerd, zodat een doorlopende zijgroef ontstaat  

(herkenbaar aan de duim van de monteur). (Foto: VELUX)

Het hoedprofiel van GSE vormt de regenbestendige zijverbinding 

van het raam naar het PV-systeem. De lange poot wordt minimaal 

15 mm in de groef van het afdekraam geschoven en maakt een 

flexibele maataanpassing mogelijk. De hoed grijpt de kralenrand 

van het bad vast. (Foto: VELUX)
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AANPASBAAR HOEDPROFIEL
De later te installeren bovenste GSE-goot reikt tot over het 
bovenste deel van het afdekraam, parallel ligt het afdek-
raam aan de onderzijde van de eronder aansluitende bak. 
De regenbestendige verbinding tussen het zonnesysteem 
en het raam wordt op deze punten als het ware vanzelf 
gemaakt, maar moet specifiek aan de zijkanten worden 
gemaakt; de ontwikkelaars hebben daarvoor een bijzonder 
eenvoudige en flexibele oplossing gevonden: een speciaal 
hoedprofiel.

CILINDERHOEDPROFIEL
Dit cilinderhoedprofiel met verlengde poot behoort tot de 
accessoires van het GSE-montagesysteem (niet van het 
gootstuk!). Dit verlengde been wordt in de voorgeprofileerde 
plaatnaad aan de zijkant van het afdekraam geschoven 
en heeft daar een zekere speling waarmee toleranties kun-
nen worden gecompenseerd. Er moet echter voor worden 
gezorgd dat een insteekdiepte van minimaal 15 mm wordt 
aangehouden. Aan het andere uiteinde grijpt de hoed van 
het profiel de kralenrand van het GSE-frame vast, zodat ook 

hier een veilige verbinding tussen de verschil-
lende systemen ontstaat.

COMPATIBEL
De afdekramen ODL en ODN zijn optioneel 
verkrijgbaar in de kleuren grijs en zwart voor 
de raamformaten 78 x 118 cm, 78 x 140 cm,  
94 x 140 cm en 114 x 160 cm. Met de twee pro- 
ducten, de verschillende afmetingen en de 
flexibele aansluiting is er compatibiliteit met 
ongeveer 90 procent van de PV-modules op 
de markt. Alle gootstukken zijn toepasbaar op 
dakhellingen tussen 20 en 90 graden. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

PRODUCTNIEUWS

Lucht, licht en zonne-energie!

Wanneer het raam volledig is geïnstalleerd, is de installatie van de 

kunststof kuipen voltooid aan de voorheen vrije zijde en later ook 

aan de bovenkant. (Foto: VELUX)

Detailweergave van het zijaansluitprofiel laat zien dat een veilige en visueel  

overtuigende overgang van het raam naar de modules is gecreëerd. (Foto: VELUX)

GSE INTÉGRATION
GSE Intégration is de grootste Europese producent van 
indakmontagesystemen voor standaardzonnepanelen. 
Wekelijks verlaten vele zendingen de fabriek op weg 
naar de dertig landen. Wereldwijd is inmiddels tegen  
de vijf miljoen vierkante meter aan producten van het 
Franse concern geïnstalleerd, wat neerkomt op ongeveer 
1 gigawattpiek aan zonnepanelen. GSE Intégration heeft 
het hoofdkantoor in Parijs en ontstond in 2010. Sinds 2018 
is het onderdeel van TERREAL/CREATON, al 150 jaar  
specialist in dakbedekking met zo’n 4.500 werknemers.
De voordelen die GSE-systemen bieden, zijn legio.  
Allereerst ogen zonnepanelen die in daken van woningen 
wordt geïntegreerd veel mooier omdat de daklijn niet 
wordt verstoord. Er is veelal sprake van kostenvoordeel, 
zeker bij nieuwbouw, want je bespaart op dakbedekking. 
Wij bieden een universeel plug-and-playsysteem voor 
alle schuine daken, compatibel met het merendeel van  
de omkaderde zonnepanelen op de markt. Die zijn zowel 
in portret als in landscape te leggen. GSE- producten  
zijn ontworpen door installateurs voor installateurs,  
wat onder andere resulteert in installatiegemak.  
Daarnaast worden alle componenten voor honderd 
procent in Frankrijk vervaardigd, wat gunstig is voor hun 
CO2-footprint. We geven bovendien 10 jaar garantie.



KWALITEIT BEHOUDEN DOOR PROJECTEN TE ONDERHOUDEN.

DAKONDERHOUD 
VRAAGT OM KENNIS
VAN ZAKEN

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

info@dakned.nl
www.dakned.nl

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

Dakned denkt mee in het effi  ciënt uitvoeren van het noodzakelij ke onderhoud aan alle dakbedekkingssystemen.
Na oplevering van jouw nieuwbouw of renovatieproject start het periodieke onderhoud. Vaak worden oplossingen 
toegepast voor de korte termij n. Wij  kij ken naar de oorzaak van het probleem en naar de meest duurzame oplossing. 
Naast de materialen die je daarvoor nodig hebt, kij ken we actief uit naar nieuwe producten waarmee onderhoud 
beter of makkelij ker uitgevoerd kan worden. Zo blij ven wij  jouw verlengstuk en pakken we het onderhouden van jouw 
projecten samen aan. Benieuwd wat we voor elkaar kunnen betekenen? We horen graag van je.  

Dakned • Rotterdam
Kiotoweg 407
3047 BG Rotterdam
010 2687014

Op zoek naar een duurzame daglichtoplossing met goede isolatiewaarden? Kies dan voor het FAKRO 
platdakraam. Het heeft een strak design én uitstekende thermo-isolerende waarden. Hierdoor is 
het ook zeer geschikt voor lage-energiewoningen en passiefhuizen.

www.fakro.nl/platdak

... verduurzaamt het huis

Zeer goed isolerend glas: 3-voudig (DU6) of 4-voudig (DU8)
Geen onnodig warmteverlies, kou en tocht rondom raam door de geïsoleerde PVC-opstand
Volledige elektrische bediening (via Z-Wave) op zonne-energie
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JURIDISCHE ZAKEN

Door de hoge energieprijzen stijgen de prijzen van bouwmaterialen. 

Sommige fabrieken, onder andere van dakpannen, hebben zelfs de 

productie stilgelegd omdat het te veel kost de droogovens draaien-

de te houden. Deze kostenstijgingen raken ook de dakdekker. In de 

praktijk gelden in de relatie dakdekker-leverancier veelal algemene 

voorwaarden van de leverancier of de in de branche veel gebruikte 

HIBIN-verkoopvoorwaarden. In deze voorwaarden is opgenomen dat 

de leverancier prijsstijgingen mag doorberekenen aan de dakdekker. 

Kan de dakdekker deze prijsstijging vervolgens doorberekenen aan 

opdrachtgever?

Kan een dakdekker stijgende  
prijzen doorberekenen  
aan de opdrachtgever?

worden op de wet of afspraken in de eventuele toepasse-
lijke bouwvoorwaarden zoals de UAV 2012 (veel gebruikte 
set aan bouwvoorwaarden in het geval professionele 
opdrachtgevers). De wet en de UAV 2012 kennen moge-
lijkheden om een prijsstijging door te berekenen.

Artikel 7:753 BW (kostenverhogende omstandigheden) 
De wet, specifiek artikel 7:753 BW, voorziet in een mogelijk-
heid om prijsstijgingen door te berekenen. Volgens de wet 
(artikel 7:753 BW) moet het dan gaan om:
•  kostenverhogende omstandigheden die niet aan  

aannemer zijn toe te rekenen,
•  die na het sluiten van de aannemingsovereenkomst  

ontstaan of aan het licht treden en
•  waarmee de aannemer bij het bepalen van de aan-

neemsom met die omstandigheden geen rekening 
hoefde te houden.

Let wel: de wettekst bepaalt dat de rechter de “overeenge-
komen prijs geheel of gedeeltelijk aan de kostenverhoging 
[kan] aanpassen”, maar in de praktijk is eerder sprake  
van een gedeeltelijke verdiscontering van de prijsstijging. 

Tekst: Noreen Sturris 

NIEUWE CONTRACTEN 
Om te beginnen met een open deur: bij nieuwe contracten 
is het van belang voortijd de gevolgen van mogelijke prijs-
stijgingen te bespreken met de opdrachtgever en daarover 
specifieke afspraken te maken. Daarvoor zijn verschillende 
mogelijkheden. Bouwend Nederland heeft een model 
contractbepaling opgesteld die de mogelijkheid van prijs-
compensatie tijdens de uitvoering van het werk (in overleg) 
expliciet open laat. Explicieter is een bepaling op te nemen 
waarbij de offerte wordt gebaseerd op het kostprijsniveau 
zoals dat geldt per de offertedatum en dat prijsstijgingen 
(vanaf een bepaald percentage) van kostprijsbepalende 
factoren worden doorberekend. Op die manier zijn prijs-
stijgingen in het contract ondervangen. 

BESTAANDE CONTRACTEN
In het geval van bestaande contracten is het uitgangspunt 
dat de afspraken van het contract gelden. Indien de dak-
dekker in de overeenkomst geen afspraken heeft gemaakt 
met zijn opdrachtgever over prijsstijgingen kan teruggevallen 

De rechter zal rekening houden met de omstandigheden 
van het geval en het ondernemersrisico van de aannemer. 

De AVA 2013 kent een soortgelijke bepaling.

Paragraaf 47 UAV 2012 
Indien de dakdekker werkt voor een professionele opdracht- 
gever is het gebruikelijk dat de UAV 2012 van toepassing zijn. 
De UAV kent een soortgelijke bepaling (par. 47 – de UAV is  
alleen van toepassing als partijen die hebben afgesproken), 
maar stelt als aanvullende eis dat het gaat om kostenver-
hogende omstandigheden:

•  die de prijs van het gehele werk aanzienlijk verhogen.

Verschillend ten opzichte van de wettelijke bepaling is:  
i) het ontbreken van een noodzakelijke rechterlijke  
interventie én ii) de aanwezigheid van het vereiste van  
een aanzienlijke kostenverhoging van het gehele werk.  
Wat is dan aanzienlijk? In jurisprudentie wordt af en toe  
een drempel van 5% (van de gehele aanneemsom)  
gehanteerd. Dat is echter geen vast gegeven. 

Zowel artikel 7:753 BW als paragraaf 47 UAV zijn echter 
van regelend recht. Dit betekent dat daarvan in de  

overeenkomst afgeweken kan worden. Zijn deze 
bepalingen uitgesloten, dan heeft de dakdekker 

een laatste strohalm: een beroep op artikel 
6:258 BW (onvoorziene omstandigheden). 

Artikel 6:258 BW  
(onvoorziene omstandigheden) 
De wettelijke regeling van onvoorziene 
omstandigheden is van dwingend 
recht en kan dus niet uitgesloten wor- 
den. Op verzoek van een contracts-
partij kan de rechter de overeenkomst 
wijzigen of ontbinden als er sprake 
is van onvoorziene omstandigheden 

“welke van dien aard zijn dat de weder-
partij naar maatstaven van redelijkheid 

en billijkheid ongewijzigde instandhouding 
van de overeenkomst niet mag verwachten”.

De regeling voor onvoorziene omstandigheden 
van artikel 6:258 BW is bedoeld voor extreme 

gevallen. Alleen wanneer het onaanvaardbaar is 
of uitermate bezwaarlijk voor een van de contractspar-

tijen dat een contract ongewijzigd in stand blijft kan een 
rechter een contract wijzigen of ontbinden op grond van 
onvoorziene omstandigheden. In een recente uitspraak 
(25 augustus 2022, nr. 37.382) oordeelde de Raad van 
Arbitrage dat de Oorlog in Oekraïne heeft te gelden als 
een onvoorziene omstandigheid waardoor een verdere 
ongewijzigde uitvoering van de aannemingsovereenkomst 
niet langer verantwoord als verantwoord werd geoordeeld. 
Uit de uitspraak volgt helaas niet hoe vervolgens de pijn 
verdeeld wordt. Maar duidelijk is dat wanneer sprake is van 
enorme prijsstijgingen die zijn veroorzaakt door de oorlog 
in Oekraïne de aannemer een aanpassing van de aan-
nemingsovereenkomst kan vorderen.

In alle gevallen: waarschuw de opdrachtgever  
en ga in gesprek! 

In alle gevallen is het heel belangrijk om zo snel en zo 
concreet mogelijk de prijsstijgingen (schriftelijk) te onder-
bouwen en het gesprek aan te gaan. De opdrachtgever 
heeft bij een terechte waarschuwing ook de mogelijkheid 
om het werk te vereenvoudigen of te beperken.  
Kortom, ga met elkaar in gesprek! ■

Noreen Sturris (N.F.W.) Sturris is advocaat bij  

Poelmann van den Broek advocaten in Nijmegen.  

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen, dan kunt  

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



FIRESTONE 
EPDM DAKSYSTEMEN

VERDEELD DOOR

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

DEKPLATEN, PIR-ISOLATIE, DAMPSCHERMEN EN BEVESTIGINGSMIDDELEN.

AL DEZE COMPONENTEN WERKEN OPTIMAAL SAMEN ZODAT DEZE, IN COMBINATIE  

MET GOED VAKMANSCHAP, EEN LANGDURIGE WATERDICHTING EN BEHOUD VAN  

ISOLEREND VERMOGEN WAARBORGEN.

MAAK DE OVERSTAP NAAR ZELFKLEVENDE EPDM 

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

Laat je inspireren op www.roval.nl

Als marktleider aluminium dakranden onthullen we tijdens 

de vakbeurs Daken & Zaken op donderdag 3 november in 

Evenementenhal Gorinchem ‘Next Level’ een gloednieuwe 

dakrand. Komt dat zien! Deze aluminium dakrand heeft 

een aantal bijzondere voordelen met betrekking tot 

verwerking én logistiek. Bezoek daarom onze stand nr 172. 

Natuurlijk vertellen we je dan ook graag over al onze 

andere aluminium dakproducten. 

Roval Aluminium 
Roval Aluminium is specialist in de ontwikkeling, 

productie en levering van aluminium bouwproducten 

voor daken en gevels. Tot het uitgekiende assortiment 

behoren onder meer aluminium dakranden, waterslagen,

muurafdeksystemen, balusters, groendakproducten, 

doorvalbeveiliging en privacyschermen. Daarnaast 

biedt Roval Aluminium maatwerk in zetwerk. 

Mooi, functioneel en duurzaam.

ROVAL ONTHULT….
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KIJK OP HET DAK VAN MORGEN 

In deze aflevering van ‘Kijk op het Dak van Morgen’ vertelt Hein Coenen, 

eigenaar van Isoniq B.V. uit Urk,  hoe hij het dak van de toekomst ziet. 

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

gesloten zijn bij TotaalDakConcept hun visie op de toekomst van  

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

worden toegevoegd, wordt het belang van integrale kwalitatieve dak-

constructies belangrijker. Welke ontwikkelingen kunnen we verwachten? 

Welke rol speelt het klimaat? Welke oplossingen worden bedacht om 

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

de toekomst van het platte dak.

De toekomst van het 
dak volgens Isoniq

Er zijn situaties op het dak denkbaar met afwijkende vormen, 
omdat de architect die nu eenmaal ontworpen heeft.  
Dan kunnen we in samenwerking met de architect of met de 
aannemer een aangepaste vorm maken, bijvoorbeeld als 
ronddoorlopende aansluiting op de dakstand. We bieden 
architecten vormvrijheid voor platte daken.”

MEER INSTALLATIES OP HET DAK
Het dak wordt door de toename van het aantal gebruiks-
functies niet alleen steeds belangrijker, maar tegelijkertijd 
ook gecompliceerder. Hein Coenen: “Er gebeurt van alles 
op en met dat platte dak. Het dakvlak wordt intensiever  
benut. Je ziet steeds meer installaties op het dak verschijnen.  
We passen daarom in toenemende mate verhoogde  
dakranden toe. Met een geïntegreerde versteviging. 
Veiligheid is door dat intensievere dakgebruik natuurlijk 
een focuspunt. In de traditionele hoge dakrandconstructie 
worden veelal stalen profielen gemonteerd, die weerstand 
geven tegen de windbelasting. Bij ons hebben die stalen 
profielen plaatsgemaakt voor in het element geïntegreer-
de houten balusters, die sterk genoeg zijn. Hout heeft een 
aantal voordelen. Je kunt er in de eerste plaats makkelijk in 
schroeven, hout is lichter dan staal en het is ook nog eens 
duurzamer dan staal.”

Isoniq is onmisbaar op het dak. De specialist in dakstanden 
en muurvoeten is de verbindende factor tussen dak- en 
gevelisolatie. De producten van Isoniq omsluiten het dak. 
Het hoofdthema als randgebeuren. Dat gebeurt met con- 
structieve en isolerende bouwelementen. De standaard  
dakaansluitingen zijn met een metselwerkgevel, een stuc- 
gevel en met gevelbekleding. Daarnaast levert Isoniq  
maatwerkoplossingen. Zowel in vorm als in  maatvoering. 
Deze maatwerkoplossingen vallen onder de noemer  
Special. Hein Coenen: “Zeer interessant voor de architect.  

DUURZAAM ONDERNEMEN
Over het belang van duurzaamheid zegt Coenen het  
volgende: “We ondernemen zoveel mogelijk fossielvrij.  
Elektrische auto’s, ons productie-apparaat is volledig  
elektrisch en we kopen duurzaam opgewekte stroom in.  
Zelfs ons gras maaien we elektrisch. Daarnaast zijn we 
met onze partners in gesprek over de wijze waarop zij hun 
producten maken of omgaan met hergebruik van grond-
stoffen. We vinden het belangrijk dat ook zij zich inspannen 
om de CO2-uitstoot te verminderen.”

ENERGIENEUTRAAL BOUWEN
Duurzaamheid is niet meer weg te denken in de bouw. 
Nieuwe daken moeten duurzaam zijn. ‘Energieneutraal  
bouwen’ luidt het credo op weg naar een duurzame toe- 
komst. Datzelfde geldt voor renovatie van daken. Ook op 
productniveau richt Isoniq zich op ontwikkelingen die het  
milieu zo weinig mogelijk belasten. Hein Coenen: “We zijn op  
dit moment bezig om eps volledig te recyclen tot 100%  
second live eps. Hier kunnen weer nieuwe blokken van 
maken waar we dakstanden uit kunnen snijden. We zamelen 
zelf ook afval in op de bouwplaats. Wat we kunnen herge-
bruiken, gebruiken we ook weer. Ook in onze eigen fabriek 
spannen we ons in om afval te reduceren. We hebben ons 
eigen recyclestation. Als je nu niet met dit soort ontwikke-
lingen bezig bent, dan loop je over enkele jaren hopeloos 
achter. In situaties waarin het momenteel niet lukt om  
CO2-uitstoot te voorkomen, hebben we bos aangekocht om  
de CO2-uitstoot te compenseren. We proberen op het gebied  
van duurzaamheid een voorbeeldfunctie te vervullen, 
voorop te lopen.” 

NORMEN
De stap naar het dak is snel gemaakt. De invloed van de 
klimaatverandering zien we niet alleen in de achtertuin, 
maar ook op het dak. Meer regen in korte tijd. Hogere wind- 
belastingen. Hein Coenen: “Onze berekeningen zijn geba- 
seerd op wat de Eurocode voorschrijft. Natuurlijk zijn onze 
producten uitvoerig getest bij onderzoekslaboratoria. 

Het komt wel eens voor dat we ons systeem niet kunnen 
toepassen, omdat de windbelasting te hoog is. Dit is wel 
een interessant gebied overigens. Veel dakranden worden 
op ervaring gemonteerd onder het mom van: ‘Zo moet het, 
omdat het altijd zo is gegaan’. Maar uitgangspunten ver-
anderen. Normen worden scherper. Isoniq is wat dat betreft 
enigszins een vreemde eend in de bijt. We zitten diep in 
deze materie. Het leidt ertoe dat we af en toe zelfs  met de 
normeringscommissie in discussie gaan over de interpreta-
tie van de norm. Als je met de toekomst van het dak bezig 

bent, dan is het noodzakelijk dat je in deze materie duikt.  
Al was het alleen al omdat we hierdoor er met onze pro-
ducten beter op kunnen anticiperen.”
Een actuele ontwikkeling is dat de architect volgens Coenen 
het dak steeds meer ziet als een machinepark: “Alles moet 
uit het zicht. Geen leidingen of installaties langs de gevel. 
Prima natuurlijk. Het oog wil immers ook wat. Dat zal in de 
toekomst niet minder worden. Het gevolg daarvan is dat 
de architect de dakranden optrekt. Het heeft best wel wat 
gevolgen voor zo’n techniekdak. Je kunt er niet zomaar 
steenwol opleggen, want dat loop je kapot. Je moet beloop-
bare paden hebben, de beveiliging moet op orde zijn,  
je moet manoeuvreerruimte hebben. Het is een ontwikkeling 
die je steeds vaker ziet. In principe maakt het ons niet uit 
met wat voor soort dak we te maken hebben. Bij ons tellen 
de vierkante meters niet. We moeten er voor zorgen dat  
er een goede aansluiting van het dak op de gevel is.  
Onze producten vormen het verbindende element tussen 
dak en gevel.”

NIEUWE ONTWIKKELINGEN
Isoniq beweegt zich langs de dakrand. “Met Uniqes,  
dat gelieerd is aan Isoniq richten we ons op alle andere  
aansluitingen op het dak. Je hebt bijvoorbeeld een licht-
koepel en een constructief dak. Daar moet wat tussen. 
Uniqes maakt daar prefaboplossingen voor. Er komen vaak 
allerlei pijpen uit het dak, in combinatie met een schoor-
steen bijvoorbeeld. Je hebt dan te maken met ronde, ovale 
of rechthoekige uitsparingen. Hiervoor maken wij complete 
prefaboplossingen die door de dakdekker gemonteerd 
kunnen worden. Anticiperend op het dak van morgen. 
Daar gebeurt immers steeds meer op. We gaan vaker naar 
prefaboplossingen toe tot zelfs complete voorgefabriceerde 
daken. De ontwikkeling die ik zie is dat de kleinere daken 
volledig prefab worden. Dat zal niet zo gauw gebeuren met 
grotere daken. Daar zul je wel vaker kleinschalige prefabop-
lossingen op zien. We zullen in de toekomst frequenter te 
maken krijgen met integrale dakconstructies. Dat betekent 
automatisch dat er meer samenwerking moet komen 
tussen leveranciers en/of fabrikanten onderling. Het eigen 
belang moet meer naar gedeeld belang. Daarin liggen 
kansen voor partijen zoals TotaalDakConcept.” ■

“ De ontwikkeling die ik zie is dat  
de kleinere daken volledig prefab  
worden. Dat zal niet zo gauw  
gebeuren met grotere daken”

“Het dakvlak wordt intensiever benut. We passen daarom in toenemende 

mate verhoogde dakranden toe. Met een geïntegreerde versteviging.”

“Bij ons tellen de vierkante meters niet. We moeten er voor zorgen 

dat er een goede aansluiting van het dak op de gevel is.”



HENK SMIENK
Commercieel Technicus

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

PREFALZ
ALUMINIUM - MATERIAAL VAN DE TOEKOMST

WWW.PREFA.COM

TECHNISCHE GEGEVENS PREFALZ

MATERIAAL gecoat aluminium, 0,7 mm dik, dubbel geëmailleerd
AFMETINGEN 0,7 x 500 mm (extra bandbreedtes 0,7 x 650 mm, 0,7 x 1000 mm)
GEWICHT ca. 1,89 kg/m2 (effectief verbruik bij 500 mm breedte ca. 2,3 kg/m²)
PLAATSING op volledige bebording min. 24 mm

“We make waterproofing easy”

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

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

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

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

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

wij doen.

www.sealeco.com

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

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

Brandveilig werken Milieubewuste keus Duurzame daksystemen
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AAN TAFEL MET… RIK ZWAMA

In deze rubriek laat Roofs personen van binnen en buiten de  

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

de persoon achter die visie voor het voetlicht te brengen.

“ Zorg dat je ook voor  
valbeveiliging voorbereid  
bent op de Wkb”

ledige kennis.” Zwama geeft als voorbeeld ankerbeveiliging: 
“Het was al jaren uiteraard een eis dat een product gecerti-
ficeerd is, dus dat er een toetsing door een notified body 
aan vooraf is gegaan. De verklaring dat een ankerpunt 
voldoet aan de EN 795 zegt echter niets over hoe ik het 
vervolgens ga vastmaken aan het dak: kunnen de gekozen 
pluggen de krachten ook aan? En is het dak van beton, 
staal, hout, wat is er voor onderconstructie? Al die aspecten 
hebben invloed op het presteren van het ankerpunt.  
De prestatie kan je uitrekenen, maar er zijn op dit moment 
weinig ingenieurs die ervaring hebben met deze dynami-
sche (val)krachten.” 

VERANDERING ONDER DE WKB
Als er iets misgaat bij de bestaande bouw, is de eigenaar 
aansprakelijk. Zwama: “Een val van grote hoogte wordt 
gekwalificeerd als misdrijf, daar ga je torenhoge schadever-
goedingen voor moeten betalen. De verzekering keert niet 
uit want jij had moeten zorgen voor een dak waar iemand 
veilig op kan werken. Natuurlijk wil je de aannemer aan-
sprakelijk stellen die ervoor verantwoordelijk is dat jouw dak 
niet zo veilig is als je had gedacht. Maar wat doe je als die 
aannemer inmiddels failliet of met pensioen is?”

Na de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het  
bouwen zal de eigenaar daartegen beschermd zijn.  
Zwama: “Voorheen zag je wel dat aannemers de grens 
opzochten: ‘Er staan twintig heipalen op de bouwtekening, 
maar ik vind tien genoeg, want zo doe ik het altijd en de 
huizen verzakken nooit.’ Voorheen kon zoiets, maar nu zal de  
aannemer zich bij elke keus afvragen: ‘Ga ik met een goed- 
koop product werken dat net binnen de norm valt maar 
waarvan ik weet dat de prestatie na een aantal jaar afneemt?’ 
Hij moet immers een verzekerde garantie afgeven voor de 
levensduur van het gebouw en blijft verantwoordelijk.”

Nolanda Klunder

Per 1 september is Rik Zwama mede-eigenaar en CEO van 
Hütter Safety, leverancier en producent van persoonlijke 
beschermingsmiddelen en valbeveiliging. Zwama treedt 
daarmee in de voetsporen van directeur-eigenaar  
Paul van Valkenhoef, die nog de rol van CFO vervult.  
“Ik ken Paul al bijna twintig jaar vanuit de normcommissie. 
Hij heeft Hütter 59 jaar onder zijn hoede gehad. Toen ik 
hoorde dat hij een opvolger zocht, heb ik hem opgebeld.  
Ik zou het zonde vinden als zo’n mooi bedrijf, met zulke 
goede producten, zou ophouden te bestaan.” 

EXPERTISE
Zwama heeft een lange staat van dienst in de valbeveili-
ging, die begon bij de firma Skyworks. Daar werkte hij  
tien jaar in de branche van ladders, steigers en trappen. 
“Op een dag kwam de vraag of we iets hadden waarmee 
mensen zich konden vastmaken als ze werkten op grote 
hoogte. Ik moest op zoek en vond uiteindelijk een Franse 
producent. Ik realiseerde me dat daar een gat in de markt 
was. Zo is het allemaal begonnen, met pionieren.” Vanuit dat  
pionieren ontwikkelde hij zich tot een expert op het gebied 
van valbeveiliging. Inmiddels is hij al ruim twintig jaar voor- 
zitter binnen het Nederlands Normalisatie Instituut en neemt 
hij deel aan de Europese normcommissies: “Dan heb je het 
over drie à vier vergaderingen per maand, overal in Europa, 
plus de ISO-werkgroepen, waarin we met 124 landen praten 
over veiligheid.”

Expertise zoals Zwama die de afgelopen decennia heeft 
opgebouwd, is schaars. “Vergelijk het met de auto-industrie:  
er is geen fabrikant die een matig werkende airbag in zijn  
auto’s installeert. Toch gebeurt iets soortgelijks wel bij valbe- 
veiliging. Niet willens en wetens, maar door gebrek aan vol-

In het opleverdocument, dat bepaalt of een gebouw in 
gebruik genomen mag worden, zal aangegeven moeten 
worden welke producten voor valbeveiliging zijn aange-
bracht. “Dat doet men met een zogenoemd as-built, waarbij 
men in het opleverdocument opneemt:  
a)  Een beschrijving van het product  

en aan welke eisen het voldoet. 
b)  Een documentatie van de wijze waarop het  

gemonteerd is, met foto’s en rapportages. 
c)  Een technisch inhoudelijk deel: kan de gekozen plug, of 

waar ook maar voor gekozen is, de krachten verdragen? 
d)  De conclusie daarvan, ofwel: is de combinatie veilig?

Dat laatste moet getoetst worden door de kwaliteitsborger 
en/of door een ingenieur, die met kennis bekijkt: is deze 
plug geschikt voor dit specifieke type beton? Onder de Wkb 
moet er een waarborging zijn dat de veiligheid van het 
geheel – product, samenstelling en monteren – als zodanig 
‘navolgbaar’ is: je moet voor de kwaliteitsborger aannemelijk  
maken dat het geheel voldoet aan alle eisen van het 
Bouwbesluit. Die navolgbaarheid, dat wordt een uitdaging.”

NIEUWE NORM VOOR ANKERPUNTEN
Daar komt bij dat de EN795 vervalt voor ankerpunten type 
A,C en D. “Sinds een uitspraak van het juridisch hof worden 
ankerpunten niet meer gezien als persoonlijke bescher-
mingsmiddelen, maar als bouwproducten, dus ze moeten 
ook aan de Bouwverordening voldoen. De nieuwe norm 
voor ankerpunten is echter nog niet geharmoniseerd,  
ofwel nog niet officieel gepubliceerd. De kwaliteitsborger 
zal echter ongetwijfeld niet aan de vervallen norm toetsen, 
maar alvast aan de nog niet officiële nieuwe norm.  
Volgens die nieuwe norm EN17235 mag je niet meer ver-
kleven aan de dakbedekking, je moet bevestigen met 
schroeven, terwijl er nog veelvuldige producten op de 

markt zijn die verkleefd worden. Dat is voor afnemers  
onoverzichtelijk. Bij de EN17235 gaat het om vragen als:  
is het product aantoonbaar en navolgbaar veilig voor vele 
jaren, waarbij ook gedacht moet worden aan aspecten 
als veroudering, de vraag of het toegepast wordt op een 
nieuw of bestaand dak en welk type bitumen is gebruikt.”

“De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is al een aantal 
jaren uitgesteld, omdat de markt er niet klaar voor was”, 
besluit Zwama. “Maar in 2023 wordt de Wkb toch echt van 
kracht – misschien per 1 januari, misschien later in het 
jaar nu minister De Jonge om zes maanden uitstel van de 
Omgevingswet heeft gevraagd. De invoering van de wet 
zal verstrekkende gevolgen hebben. Ik denk dat die worden 
onderschat. Maar de Wkb is ook weer geen rocket science. 
Zo moeilijk is het niet als je je huiswerk doet.  
Zorg dat je – bijvoorbeeld via seminars – je kennis up-to-date 
brengt, zorg dat je voorbereid bent. De Wkb biedt alleen 
maar nieuwe kansen.” ■

RIK ZWAMA IN ACHT VRAGEN
BURGERLIJKE STAAT? LANGDURIG SAMENWONEND.

KINDEREN? WE HEBBEN EEN SAMENGESTELD GEZIN MET IN 
TOTAAL ZES KINDEREN, IN DE LEEFTIJD VAN 1 (EEN MEISJE)  
TOT EN MET 23 (VIJF JONGENS).

WAT DOE JE ALS JE NIET WERKT? SPORTEN (FITNESS EN 
SQUASH), TIJD DOORBRENGEN MET DE KINDEREN, VAREN MET 
ONS BOOTJE, GITAAR EN PIANO SPELEN.

FAVORIETE MUZIEK? IK HEB EEN BREDE MUZIEKSMAAK,  
VAN MOZART TOT METALLICA.

FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING? IK HEB GEEN VASTE 
FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING, IK ONTDEK JUIST HET  
LIEFST NIEUWE LANDEN EN CULTUREN.

FAVORIETE STAD? IK KOM GRAAG OP NIEUWE PLEKKEN,  
OM NIEUWE HERINNERINGEN TE MAKEN.

FAVORIETE GEBOUW OF ARCHITECT? IK VIND HET INTERES-
SANT OM HET VERHAAL ACHTER EEN GEBOUW TE HOREN.  
ALS JE HET BEGRIJPT IS EEN GEBOUW DAT JE EERST LELIJK 
VOND, EIGENLIJK TOCH MOOI.

WAAR BEN JE IN JE WERK HET MEEST TROTS OP? OP DE 
KENNIS DIE IK HEB VERGAARD. IK DURF TE ZEGGEN DAT IK WEET 
WAAR IK HET OVER HEB OF IK KAN JE IN CONTACT BRENGEN 
MET MENSEN MET DIE KENNIS. EN OP HET RESULTAAT DAT WE 
HALEN IN ONS TEAM BIJ HÜTTER, WAARIN IEDEREEN OP ZIJN 
EIGEN WIJZE MAXIMAAL KAN PRESTEREN.



Nieuwe VELUX 2in1 en 3in1 dakramen 
zorgen voor meer daglicht én zijn  
makkelijk te plaatsen
 
Dakramen zijn een uitstekende manier om de hoeveelheid daglicht in een woonruimte te vergroten. Daarom heeft VELUX nieuwe 2in1 en 
3in1 dakramen gelanceerd, die nog meer daglicht en frisse lucht binnenhalen. Daar komt bij dat ze zeer gemakkelijk te monteren zijn;  
door de combinatie van één kozijn en het bekende montageprincipe, zijn ze binnen één dag te plaatsen. 
 

Meer daglicht in één montage 
Daken worden steeds dikker. Waar ze vroeger met 10cm isolatie werden ingepakt, gaat het tegenwoordig al gauw om 40cm. Het gevolg:  
er komt steeds minder daglicht woningen binnen. In de praktijk betekent dit vaak dat één enkel dakraam niet meer volstaat. De 2in1 en 
3in1 dakramen van VELUX zijn dan ook een uitkomst. Hierbij gaat het namelijk om meerdere dakramen in één kozijn. Deze ramen met 
smalle profielen laten, in het geval van 2in1, wel 249 procent meer daglicht toe dan een enkel dakraam. Bij het 3in1 dakraam is dat  
vanzelfsprekend nog meer. 
 
De 2in1 en 3in1 dakramen zijn ook verkrijgbaar als op afstand bediende variant. Wanneer bewoners niet thuis zijn, kunnen ze deze  
VELUX dakramen gerust openlaten. Als het begint te regenen, sluit de regensensor het open dakraam automatisch. Ook zijn de dakramen 
handmatig te bedienen met de VELUX App Control of VELUX Active. 
 
Gemakkelijk te plaatsen 
De nieuwe dakramen zijn zeer gemakkelijk te plaatsen. Ze bestaan uit één kozijn en één installatiepakket. Alle onderdelen kunnen  
eenvoudig uit het kozijn worden gehaald. Dat maakt het product lichter, waardoor het gemakkelijker van de begane grond naar het dak  
kan worden gebracht. Het kozijn is te monteren volgens de ongecompliceerde bekende principes, maar telt minder onderdelen dan  
twee of drie losse dakramen. 
 
Voordeliger uit  
De VELUX 2in1 en 3in1 dakramen zijn eenvoudig te bestellen, namelijk met slechts één productcode en één installatiepakket.  
Daarnaast zijn de 2in1 en 3in1 dakramen goedkoper dan een vergelijkbare gekoppelde oplossing. Hierdoor wordt het nog aantrekkelijker 
om meer daglicht woningen binnen te laten.
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SAP RBI GRONDPLAAT
VOLLEDIGE VALBEVEILIGING CONFORM EN 795A

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

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

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

NIEUW IN ONS SCOPE
ASSORTIMENT

Vraag informatie 
en offerte aan
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EPDM-AFDICHTINGSSYSTEMEN

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

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

Vraag nu een exemplaar online aan op: 
vesp-epdm.com
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Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

Aabo Trading Drachten B.V.
T:088-9965505, drac@aabo.nl
Aabo Trading Eindhoven B.V.
T:088-9965530, eind@aabo.nl
Aabo Trading Geleen B.V.
T:088-9965620, gele@aabo.nl
AaboGreenTech B.V.
T:088-9965680, agt@aabo.nl

Aabo Trading Groningen B.V.
T:088-9965640, gron@aabo.nl
Aabo Trading Haarlem B.V.
T:088-9965610, haar@aabo.nl
Aabo Trading Leeuwarden B.V.
T:088-9965630, leeu@aabo.nl
Aabo Trading Maastricht B.V.
T:088-9965585, maas@aabo.nl

Aabo Trading Nijmegen B.V.
T:088-9965520, nijm@aabo.nl
Aabo Trading Roermond B.V.
T:088-9965595, roer@aabo.nl
Aabo Trading Tilburg B.V.
T:088-9965575, tilb@aabo.nl
Aabo Trading Utrecht B.V.
T:088-9965515, utre@aabo.nl

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

Binnenkort ook in 

Rotterdam en Hoogeveen!

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

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

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

Racendsnel zetwerk op maat
met onze topspeed zetwerkservice! 



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

Toonaangevende producent dankzij snelle en betrouwbare levering van topkwaliteit producten. 

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

INNOVATIVE
PARTNER

OPLOSSINGEN
VOOR PLATTE DAKEN

eurosafesolutions.com

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

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

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

gewaarborgd. 

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

Velig werken op hoogte
en in besloten ruimten

Firestone  
wordt 
Elevate
FIRESTONE DAK-, WAND- EN WATERDICHTINGSSYSTEMEN 
ZIJN VANAF NU ELEVATE.

Onze naam verandert, maar de werknemers, producten en normen  
die u vertrouwt blijven hetzelfde.

Scan onderstaande QR-code en ontdek hoe wij zijn geëvolueerd  
naar Elevate, een nieuw merk van de Holcim Building Envelope divisie.



Jouw 
volmaakte 
kooiladder

HET HOOGSTE GEMAK

“Denken en doen 

onder één dak”

Westknollendam 120-AA  |  1525 PT Westknollendam  |  Postbus 214, 1520 AE Wormerveer  |  (075) 621 20 11  |  info@boko.nl  |  www.boko.nl
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Binnenkort ook in 

Rotterdam en Hoogeveen!

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 topkwaliteit 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, Kimbond- en Doublebond stroken en bevestigers 
waarmee een EPDM-dak op vrijwel elke ondergrond te realiseren is. Of het nu 
om nieuwbouw of renovatie gaat: voor elk dakvlak 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!
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INTERNATIONALE DAKEN

Wat ooit een verwaarloosd, typisch Engels ogend, volledig betegeld 

achtertuintje was, is verworden tot een futuristisch spektakel der  

natuurlijke elementen. Het is een antwoord op de vraag wat je krijgt 

als een architectenbureau in een monumentaal pand een aanbouw 

laat maken die past bij hun levenswijze en bouwstijl. 

Een spektakel der elementen  
in een Londense achtertuin

Tekst: Joep Klerx
Fotografie: Alex James

De Sun Rain Room is die aanbouw, en wel van een monu-
mentaal Georgiaans herenhuis. Sun Rain Room is verder 
vooral wat de naam al zegt: een bouwwerk dat speelt met 
zowel (zon)licht als (regen)water. De kamer maakt op een 
dusdanige manier gebruik van de regenachtige dagen, 
dat het ook (en misschien wel juist) op een slechte dag 
een goede plek is om te vertoeven. Het feit dat het in hartje 
Londen staat – buren die er wat van vinden, bouwbesluiten 
waar rekening mee gehouden moesten worden – en dat 
het een monumentaal pand betreft, maakte de verbouwing 
er niet gemakkelijker op. Dat, in combinatie met het budget 
wat ze beperkt wilden houden door vooral zelf veel werk te 
stoppen in het project, heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat 
het een slordige twaalf jaar en slechts 235 duizend pond 
gekost heeft om van het initiële idee tot het eindresultaat  
te komen. Naast de aanbouw is de schop in de grond  
gegaan en op kelderniveau een woonstudio toegevoegd. 
Dat zorgde ervoor dat de gemaakte kosten door de prijs 
per vierkante meter woonruimte in Londen onmiddellijk 
terug werden verdiend.

SCHOUWSPEL 
Er is royaal de tijd genomen om over ieder detail na te 
denken. Niet alleen om de duurzame functie goed uit te 
werken, vooral ook om de beleving optimaal te krijgen.  
Het resultaat is namelijk een aanbouw die – ondanks dat 
het de stijl heeft van een in 1970 gemaakte film die zich  
in het jaar 2030 afspeelt – een unieke beleving van de 
natuurlijke elementen biedt. 

Het eerste dat opvalt is de manier waarop de aanbouw 
speelt met water. De patio van granieten tegels, die met 
een druk op de knop volledig onder water gezet kan 
worden, biedt je op een regenachtige dag een betove-
rend schouwspel van regendruppels. Is het de nacht die 

regenachtig is, dan biedt slim geplaatste verlichting in 
samenwerking met de witte muren en het veelgebruikte 
glas eromheen nog een extra dimensie in het schouwspel. 
Regenwater dat op het dak van het originele pand valt, 
loopt via een zwarte regenpijp omlaag tot aan het dak  
van de aanbouw, waar de regenpijp, via een hoek van  
iets minder dan negentig graden, bijna horizontaal verder-
loopt; daarna volgt het met een u-bocht de hele rand van 
het aangebouwde dak, om het water uiteindelijk in een 
stalen bak naast de patio aan de andere kant van de tuin 
uit te spugen. 

SUN RAIN ROOM

Het dak heeft 26 uitsparingen in de vorm van lichtkoepels.

Regenwater van het (oude) woonhuis komt via een standpijp uit  

in de gebogen rand van het nieuwe dak en eindigt in een lang-

werpige regenwatertank.

3D lijntekening van het dak. (Tekeningen: Tonkin Liu)
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Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

SPELEN MET WATER EN LICHT
Het water speelt met zijn weerkaatsingen ook nog een bijrol als  
de zon de hoofdrol op zich neemt. In het dak met ronde vormen 
is rekening gehouden met de baan van de zon, zodat er zoveel 
mogelijk lichtinval mogelijk is. Daarnaast heeft het dak 26 uitspa- 
ringen in de vorm van lichtkoepels, die de aanbouw op een 
zonnige dag op een speelse manier van licht voorziet.  
Doordat deze uitsparingen van binnenuit als een soort kraters 
zijn opgebouwd – vergelijkbaar met de krater die een regen-
druppel achterlaat als die het water raakt – biedt het de  
zonnestralen de kans om mee te bewegen met de stand van 
de zon. Gedurende de nacht, wanneer de aanbouw verlicht 
wordt door kunstlicht, geven deze uitsparingen het schouwspel 
van licht als het ware weer terug aan de nachtelijke hemel. 
Een trap die vanuit het huis over een lichtput heen naar de 
patio leidt, is omwille van de maximalisering van de lichtinval  

in de benedenverdieping volledig van glas gemaakt. 
Mede door deze lichtput en het vele gebruik van glas  
en witte muren kan ook de benedenverdieping rekenen 
op veel lichtinval. Doordat de achterwand van de aan-
bouw volledig uit spiegels bestaat, wordt er een ruimte 
gecreëerd die vele malen groter aanvoelt dan hij in 
werkelijkheid is.

GELAAGDE DAKCONSTRUCTIE
Het glooiende dak is een bijzonder en innovatief staaltje 
bouwtechniek. Het bestaat uit CNC-gesneden platen 
van berkenmultiplex. Het is met 110 millimeter een 
relatief dun dak. Dat is bereikt met een vernieuwend 
constructief concept waarbij gebruik wordt gemaakt 
van de structurele kracht van de multiplexplaten en 
geïntegreerde, isolerende kernen. Het dak bestaat dus 
uit verschillende lagen multiplex en die verschillende 
lagen zijn op een versprongen manier aan elkaar ver- 
bonden, wat zorgt voor een verspreiding van de struc- 
turele draagkracht over het gehele dak. Hierdoor is de 
ondersteuning van de wanden en één dunne stalen 
kolom (verborgen is in de glazen buitenwand) vol- 
doende om het dak te dragen. De lagen multiplex 
maken ook de concentrische uitsparingen van de 
lichtkoepels mogelijk. Het dak moest bovendien een 
groendak worden en het gewicht daarvan kunnen 
dragen. Gezien het redelijk experimentele karakter van 
de constructie, werd in samenwerking met bouwkundig 
ingenieursbureau Rodrigues Associates het dak vooraf 
met behulp van zakken water getest op draagvermo-
gen. Bij het testen werden doorbuigingen gemeten die 
allemaal binnen de voorspellingen vielen.

DUURZAAMA KARAKTER
Naast een oogstrelende uitstraling, die gebruikmaakt van de 
natuurlijke elementen, heeft het geheel ook een erg duurzaam 
karakter. Het groendak draagt bij tot duurzame afwatering en is 
beplant met sedum en boompjes die de biodiversiteit van de 
volgebouwde achtertuin aanzienlijk verbeteren. Het opgevangen 
regenwater wordt gebruikt om de patio van water te voorzien en 
het groendak te irrigeren. Op de begane grond wordt het warmte-
verlies van de grote glazen wand naar de tuinkamer geminimali-
seerd door dubbel gelamineerd glas met een lage-emissiecoating 
die de zonnestralen wel naar binnen laat vallen en de warmte  
van binnenuit terug de ruimte in kaatst. Door het toevoegen van 
isolatie aan de tussenmuur en de ontwikkeling van het innovatieve 
dak van multiplex met geïntegreerde isolatie, heeft de ruimte in  
de koudere maanden minimale ruimteverwarming nodig.  
Ook de geïsoleerde kelder heeft het grootste deel van het jaar 

geen ruimteverwarming nodig is. Door de grote licht-
put is de daglichttoetreding aanzienlijk verbeterd  
en is de kelder bovendien op een natuurlijke manier 
te ventileren. De verlichting die de aanbouw in de 
nacht haar prachtige uitstraling geeft, bestaat uit-
sluitend uit energiezuinige LED-armaturen.

Sun Rain Room is duurzaam, retro-futuristisch, speelt 
met de elementen licht en water, won al heel wat 
prijzen en het is een inspirerende plek om te verga-
deren over toekomstige architectonische projecten. 
En dat allemaal in wat voorheen een kleine, volledig 
betegelde Londense achtertuin was. ■

LONDEN, UK
• VOLTOOID: 2017
• ARCHITECT: TONKIN LIU
• BOUWKUNDIG INGENIEUR: RODRIGUES ASSOCIATES
• AANNEMER: CAMDEN CARPENTERS
• GROEN DAK: SKY GARDEN

INTERNATIONALE DAKEN SUN RAIN ROOM

sun rain rooms
detail section

1m tonkin liu

Doorsnede Sun Rain Room. 

Ruimte met uitzicht op de 

patio en op het waterballet.

De Sun Rain Room is gebouwd aan een monumentaal 

Georgiaans herenhuis in Londen.



Wkb-proof

Bescherm uw creatie vandaag en morgen. RubberGardTM EPDM is een veerkrachtig 
platdaksysteem met een levensverwachting van meer dan 50 jaar. Het is geschikt voor 
waterrecuperatiedaken, pv-daken en groene daken. 

Of het nu gaat om renovatie of nieuwbouwprojecten, RubberGardTM EPDM biedt een 
uitstekende aanpasbaarheid aan de toekomstige behoeften van het gebouw, met 
superieure prestaties gedurende de hele levenscyclus.

FIRESTONE TOTALE DAKSYSTEMEN

VERDEELD DOOR FIRESTONE ERKENDE DISTRIBUTEUR

Innovatieve systemen waarmee 
solderen verleden tij d is!

De dakrandsystemen van PREFORM zij n 
stij lvol en innovatief. 
Dankzij  het brede aanbod is de afwerking 
voor vrij wel elke dakrand direct uit voorraad 
leverbaar. Doordat voor elk systeem zowel
binnen- als buitenhoeken beschikbaar zij n, is de 
klus nog sneller en dus voordeliger geklaard!

PREFORM DEKLIJ STEN
Deklij sten zij n verkrij gbaar in zes systemen, 
die elk afgestemd zij n op een muurdikte en 
met de innovatieve SnelKlik klang van Zinkunie 
is solderen verleden tij d.

BESTEL NU NOG SNELLER OP ONZE 
VERNIEUWDE WEBSHOP ZINKUNIE.NL

PREFORM
Systeem voor 
voorgevormde 
deklij sten

LEES MEER OVER DE 
SNELKLIKKLANG
www.zinkunie.nl/snelklik-klang

ALTIJ D 
EEN 

GOEDE
KLIK!
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iWINDOW2
HET FAVORIETE 
PLATDAKRAAM ...

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

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

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

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

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

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

WWW.SOPREMA.NL

Roofs_20220613_alsan_campagne_(210x297mm)_def.indd   1Roofs_20220613_alsan_campagne_(210x297mm)_def.indd   1 13/06/2022   15:3013/06/2022   15:30



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

0343 - 59 50 10

WECAL: Compleet en objectief in isolatie- & dakbedekkingsmaterialen

EXCLUSIEF DISTRIBUTEUR VAN MAPEPLAN® PLUS
✓   Reclyclebare duurzaam milieuvriendelijke PVC-P kunststof dakbanen met 

EPD milieuverklaring en SRI 105 (White)
✓   Toepassing op alle ondergronden en in alle dakbedekkingssystemen, zowel voor

nieuwbouw als voor renovatie (in combinatie met na-isolatie subsidie mogelijk)
✓   Toepasbaar als mechanisch bevestigde dakbedekking (BRoof t1) PLUS als dakbedekking 

onder ballast of daktuinen (wortelwerend conform FLL)
✓   Bestand tegen veroudering, UV-straling en diverse weersinvloeden, in wit met hoge

zonreflectie en grote emissiviteit en speciaal voor groendaksystemen met waterretentie

TOTAALPAKKET VOOR DE DAKDEKKER

PVC-P universele kunststof daksystemen

wecalMapeplanPlusA4+3mm.indd   1wecalMapeplanPlusA4+3mm.indd   1 17-10-2022   14:2817-10-2022   14:28

RENOLIT ALKORPLAN

Innovatieve en duurzame 
dakbedekking

  RENOLIT ALKORPLAN Bright
Esthetisch witte cool roof 
dakbedekking met ongeëvenaarde 
zonnerefl ectie.

• Minder energieverbruik
• Lange levensduur
• Minder CO2

  RENOLIT ALKORPLAN Solar
Uniek bevestigingssysteem voor 
zonnepanelen en esthetische 
dakafwerkingen.

• Gegarandeerd waterdicht
• Ultralicht en sterk
• Zonder ballast

  RENOLIT ALKORPLAN Smart 
Ultra dunne cool coloured 
dakbedekking met solar shield 
technologie.

• Minder grondsto� en
• Duurzaam
• Bestrijdt hitte-eilande� ect

WWW.RENOLIT.COM/ROOFING
RENOLIT Belgium nv - Verkoop - Industriepark De Bruwaan 43 - 9700 OUDENAARDE - België
T B +32 55 33 98 24 - T Ndl +32 55 33 98 31 - F +32 55 31 86 58 - renolit.belgium@renolit.com
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VITALITEITSMANAGEMENT

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

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

De één is begonnen met werken toen hij of zij 18 jaar  
oud was. De ander wellicht een jaar of paar jaar eerder  
of later. Een mooie tijd voor de boeg vanaf het moment 
dat je gaat werken. En ergens, ergens ver in de verte,  
is het moment om te stoppen met werken; het pensioen! 
Inmiddels ligt de pensioenleeftijd op 67 jaar, maar dat  
zou in de toekomst zomaar weer kunnen veranderen.

Als je jong bent ben je niet mee bezig met het moment 
dat je kunt trekken van Drees. Maar in de decennia die 
volgen komt het moment van stoppen toch echt dichter-
bij. En hoe dichterbij dit moment van eeuwige vakantie 
komt, hoe zenuwachtiger sommige mensen worden. 
Sommigen zijn er echt fysiek en mentaal aan toe om te 
stoppen, maar inmiddels zijn er steeds meer mensen die 
zeggen ‘Stoppen, tja...ik...’. 

Er is een groeiende groep mensen die wil doorwerken na 
het pensioen. Dit doorwerken kan vele redenen hebben. 
Een van de redenen is dat als je doorwerkt dat je dan 

eenvoudigweg meer financiële armslag hebt om leuke 
dingen te doen. Ook een reden is de verveling; vrij zijn 
is leuk maar eeuwige vakantie toch weer niet. Maar er 
zijn mensen die vinden hun werk zo leuk dat ze door 
willen blijven werken. In hun werkleven zijn ze iemand en 
kunnen ze iets. Deze waardering is er niet meer als ze met 
pensioen gaan. Ze verliezen daarbij ook nog hun sociale 
kontakten op het werk. En waarom ook niet doorwerken. 
Je voelt je fysiek prima en mentaal opperbest. Als je werk-
gever je de kans geeft dan… ja, waarom niet. 

Bij ons bedrijf, Gebr. Janssen in Beugen, werken inmiddels 
meerdere mensen door na hun pensioen. Sommigen 
willen absoluut niet, maar er zijn ook mensen die zelf 
vragen om te blijven werken omdat ze weten dat hier 
een mogelijkheid voor is. En anderen zijn gevraagd, dat 
gebeurt ook. Vooral in een tijd van personeelskrapte zijn 
wij hier blij mee. Een ander voordeel is dat wij zo langer 
kunnen profiteren van de door de werknemer opgedane 
kennis en vaardigheden. De pensioengerechtigden heb-
ben zo nog meer tijd om deze over te dragen op jongere 
collega’s. Niet alleen de ouderen bij ons zijn enthousiast, 
maar ook de jongeren. En voor ons als werkgever is dit 
natuurlijk ook top!

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

Doorwerken na  
je pensioen
Vitale, fitte, gezonde en gemotiveerde 

mensen in en om het bedrijf - en balans  

in het leven: dat zijn de uitgangspunten  

van het vitaliteitsmanagement programma 

‘Vitaal met je VAK bezig zijn’.

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

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

Dakspecialisten op internet

www.vebidak.nl

www.eurofast.nl

www.flowlight.nl

Vakgroothandel in dakmaterialen

WWW.DAKNED.NL

Experts in 
dak- en gevelgroen

www.idverde.nl

www.aabo.nl

AABOSAFE
Zorgeloos werken op hoogte.

AABOZINK

AABOFIX
De basis in bevestiging.

www.aabo�x.nl

AABOTOOLS
Gereedschap voor professionals.

www.aabotools.nl

www.leister.shop

www.leister.shop

www.provatherm.nl

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

www.oudemaas.nl

Bevestigingssystemen voor Dak en Gevel
Gereedschappen

PBM en Valbeveiliging
Onderhoud en Reiniging

www.sealeco.nl

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

 www.eyecatchersafety.com

www.bitasco.nl

www.reflexy.org www.oudemaas.nl

Bevestigingssystemen voor Dak en Gevel
Gereedschappen

PBM en Valbeveiliging
Onderhoud en Reiniging

www.ibsconsultants.nl/dakconsult

D É  D A K B E G R O E N E R

DakConsult

www.optigrün.nl

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

www.begroeningstechniek.nl

Joru Begroeningstechniek BV

Dak & Gevelbegroening 
met systeem
In & Outdoor

www.euroaluminium.nl

UW WEBSITE 
OOK HIER?

Bel:072 5400335www.mawipex.nl

UW WEBSITE 
OOK HIER?

Bel:072 5400335

zinktools.nl



Door een stapje terug te doen en te kijken naar de zeventien 
Sustainable Development goals die de United Nations voor 
2030 heeft opgesteld, is NedZink niet alleen bezig met het 
verkleinen van haar ecologische voetafdruk, maar draagt 
ook een steentje bij aan de wereldwijde duurzaamheids-
doelstellingen. “Alle duurzaamheidsinitiatieven die wij  
initiëren, scharen zich onder een viertal categorieën”, zegt 
Kristel Deben van NedZink. “Rondom de thema’s Mensen, 
Proces, Product en Planeet werken wij voortdurend aan  
verduurzaming. Zo zorgen we ervoor dat onze mensen 
veilig en gelukkig zijn, houden we ons proces zo duurzaam 
mogelijk, creëren een eerlijk en duurzaam product en  
blijven steeds investeren om onze wereldwijde voetafdruk  
te verkleinen.”

DUURZAAM PRODUCTIEPROCES
De ingebruikname van een compleet nieuwe fabriek met 
een continu gietproces is een belangrijke stap geweest in 
het verduurzamen van het productieproces bij NedZink.  

T +31(0)88 998 37 75

E info@nibe.org  

W www.nibe.org
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Campus Werkspoor 

Nijverheidsweg 16G 

3534 AM  UTRECHT

CERTIFICAAT
Product: NedZink  NATUREL zink

Toepassing: Gevelbekleding metaal

Certificaathouder: NedZink B.V.

Verklaring van NIBE bv

Deze verklaring is op basis van het NIBE reglement (kenmerk 722.03.07.049) voor uitgifte 
van milieukwaliteitsverklaringen, uitgegeven door NIBE bv.

NedZink B.V. voldoet met het product NedZink  NATUREL zink in de toepassing van: 
”Gevelbekleding metaal” aan de door het NIBE gestelde eisen voor het voeren van het 
DUBOkeur® merk.

Uit de toetsing die is uitgevoerd op basis van een levenscyclusanalyse 
(LCA), blijkt dat NedZink  NATUREL zink tot de milieutechnische top 
behoort en daarom een duurzame keuze is.

Dr.ir. Mantijn van Leeuwen ing. Laureen van Munster
(directie NIBE)                                                      (projectleider NIBE)

Uitgegeven op: 3-8-2022

Geldig tot: 3-8-2024

Referentienummer:  446.01184.332.8.2022c

Certificaathouder:
NedZink B.V.
Hoofdstraat 1
6024 AA Budel-Dorplein
t: +31 (0)495 455 700
e: info@nedzink.com
w: www.nedzink.com

DUBOkeur voor  
NedZink NATUREL
Als NedZink nemen we onze verantwoordelijkheid 

om van de wereld een betere plaats te maken.  

De laatste jaren is dan ook fors geïnvesteerd in  

het optimaliseren en verder verduurzamen van  

het productieproces. Inspanningen die nu al  

hun vruchten beginnen af te werpen.  

‘s Werelds duurzaamste zink is  

beloond met een DUBOkeur.  

Het toont aan dat NedZink NATUREL 

in de productgroepen ‘dakbedek-

king hellend dak’ én ‘gevelbekle- 

ding metaal’ tot de meest milieu-

vriendelijke keuze behoort.

advertorial

“Met een volledig geoptimaliseerd productieproces dat bijna 
volledig op elektriciteit draait, hebben we ons gasverbruik 
met maar liefst 70% gereduceerd”, zegt Marco Jeurninck, 
Manager Quality & Sustainability bij NedZink. “Daarnaast 
hebben we onze daken voorzien van zonnepanelen,  
goed voor een jaaropbrengst van zo’n 1 miljoen kWh aan 
elektriciteit. En je zou het misschien niet verwachten, maar 
door in te zetten op de productie van zwaardere banden  
(coils) boeken we nog eens een energiewinst van zo’n 7%.  
Dat laatste is te danken aan een betere efficiency met 
minder handelingen, dus een meer constante stroom en 
minder afval dat weer ingesmolten moet worden. Tot slot is 
al het ‘rollend’ materieel zoals hef- en reachtrucks elektrisch 
aangedreven en verplaatsen onze medewerkers zich vooral 
per fiets over ons terrein.” 

DUBOKEUR
Het DUBOkeur vormt een mooie ‘beloning’ van al die 
inspanningen. “Het laat zien dat een bouwproduct tot de 
meest milieuvriendelijke producten voor een bepaalde 
toepassing behoort”, vervolgt Marco. “Het helpt architecten, 
voorschrijvers en opdrachtgevers om een weloverwogen 

duurzame keuze te maken.” Of een product het DUBOkeur 
verdient, wordt bepaald op basis van berekeningen van 
de milieu-impact gedurende de hele levenscyclus van 
het product en vergelijkingen met alternatieven voor een 
bepaalde toepassing. “Met andere woorden, er wordt  
bepaald hoe het product zich verhoudt ten opzichte van 
de benchmark in een categorie. In de productgroepen 
‘dakbedekking hellend dak’ én ‘gevelbekleding metaal’  
behoort NedZink NATUREL tot de meest milieuvriendelijke 
keuze, dus aanzienlijk beter dan bijvoorbeeld Bitumen,  
Staal, dakpannen, Aluminium of EPDM. Dit met dank aan  
de lage schaduwkosten van het zink.” Door zijn strenge, 
maar wetenschappelijke normen is DUBOkeur inmiddels 
breed gedragen. Via de website van NIBE Milieuclassificaties 
zijn de uitgebreide rapporten te downloaden.

Werken aan duurzaamheid is voor NedZink en Jeurninck  
in het bijzonder een dagtaak. “We kijken voortdurend  
waar optimalisaties te behalen zijn voor Mensen, Proces, 
Product en Planeet. Zo dragen wij bij aan de Sustainable 
Development goals voor 2030, maar kijken ook alvast  
verder richting 2050.”

www.nedzink.com

T +31(0)88 998 37 75

E info@nibe.org  

W www.nibe.org

P160053 NIBE Certi�caten 2016.indd   1 12/12/2016   13:05

Campus Werkspoor 

Nijverheidsweg 16G 

3534 AM  UTRECHT

CERTIFICAAT
Product: NedZink NATUREL zink

Toepassing: Dakbedekking hellend dak

Certificaathouder: NedZink B.V.

Verklaring van NIBE bv

Deze verklaring is op basis van het NIBE reglement (kenmerk 722.03.07.049) voor uitgifte 
van milieukwaliteitsverklaringen, uitgegeven door NIBE bv.

NedZink B.V. voldoet met het product NedZink NATUREL zink in de toepassing van: 
”Dakbedekking hellend dak” aan de door het NIBE gestelde eisen voor het voeren van het 
DUBOkeur® merk.

Uit de toetsing die is uitgevoerd op basis van een levenscyclusanalyse 
(LCA), blijkt dat NedZink NATUREL zink tot de milieutechnische top 
behoort en daarom een duurzame keuze is.

Dr.ir. Mantijn van Leeuwen ing. Laureen van Munster
(directie NIBE)                                                      (projectleider NIBE)

Uitgegeven op: 3-8-2022

Geldig tot: 3-8-2024

Referentienummer:  446.01184.331.8.2022c

Certificaathouder:
NedZink B.V.
Hoofdstraat 1
6024 AA Budel-Dorplein
t: +31 (0)495 455 700
e: info@nedzink.com
w: www.nedzink.com

Installateur: Robbert van Rooijen, zink, lood en koperwerk



 Plat dak isolatie 

Recyclebaar EPS dakisolatie

Unidek Plat dak isolatie  
heeft uitstekende eigenschappen: 

- Gemakkelijk en snel te verwerken 
- Gebruiksklasse C 
- Volledig recyclebaar 
- Lage LCA-waarde 
- Milieuklasse 1a 
- Geschikt voor BREEAM 
- Dubokeur gecertificeerd 
- Euroklasse B-end use en B-Roof t1 
-  Toe te passen bij diverse 

dakbedekkingssystemen
- Nieuwbouw en renovatie

www.unidekplatdak.nl

K35_133881_plat dak isolatie 180x130.indd   1K35_133881_plat dak isolatie 180x130.indd   1 07-10-2022   13:5307-10-2022   13:53

Groener 
bouwen

www.idverde.nl

Specialist in dak- en gevelgroen. Van advies en ontwerp tot en met aanleg en 
onderhoud. Met specialistische kennis en onze jarenlange ervaring helpen wij  
met groene, duurzame en toekomstbestendige oplossingen voor uw vastgoed.
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NIEUWSLIJN

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

16 november 2022
CONGRES TOEKOMST VAN DE WARMTEPOMP
Dutch New Energy Research presenteert de nieuwste editie 
van het Nationaal Warmtepomp Trendrapport, met daarin 
de belangrijkste kerncijfers van de markt én uitgebreide 
analyses van de potentie van de warmtepomp door heel 
Nederland. 
Louwman Museum, Den Haag
Van 10.30 – 17.30 uur.
www.congreswarmtepomp.nl

23 november 
UITREIKING DUTCH DAYLIGHT AWARD 2022
Zeven projecten zijn genomineerd voor de award,  
maar welke projecten mogen zich kronen tot winnaar  
van de Dutch Daylight Award 2022? U kunt de uitreiking 
bijwonen in het Co Creation Centre van  
The Green Village (TU Delft)
Van 15.00 – 19.00 uur
www.dutchdaylights.nl

6 – 10 februari 2023 
BOUWBEURS
Het evenement voor vakprofessionals uit de bouwsector 
met honderden stands, kennissessies, kennistheaters  
en het gezelligste en grootste bouwcafé van Nederland. 
Jaarbeurs Utrecht
Van 9.30 – 17.30 uur
www.bouwbeurslive.nl

24 maart 2023 
FEESTAVOND DAK VAN HET JAAR 2022
Jaarlijks hoogtepunt voor de dakenbranche  
met diner, optredens en de bekendmaking  
van de Daken van het Jaar 2022.  
Evenementencentrum Hart van Holland, Nijkerk, 
Vanaf 17.30 uur
www.dakvanhetjaar.nl.

DAKEN&ZAKEN

ZINKUNIE NEEMT VENTURAHOLLAND OVER:  
SAMEN NAAR EEN HOGER NIVEAU!
VenturaHolland uit ’s-Hertogenbosch is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een succesvolle groothandel op het gebied  
van dakmaterialen en is al jaren een dealer van Zinkunie. De overname door Zinkunie is daardoor een mooie volgende 
stap. “VenturaHolland heeft een uitstekende locatie in ’s-Hertogenbosch en beschikt over een geweldig team”,  
aldus Eric Jan Rutten, CEO van Zinkunie. “De groothandel levert oplossingen voor zowel hellende als platte daken. Ze hebben 
een bewezen succesformule, geweldige service en een grote groep trouwe klanten. De markt voor dak- en gevelmaterialen  
blijft sterk groeien. Met de sterke positie van beide bedrijven zijn we optimaal gepositioneerd om een bijdrage te leveren 
aan de toekomst van het dak. Beide bedrijven vullen elkaar goed aan qua assortiment, service, maar ook qua cultuur en 
kennen beide een echte servicementaliteit. Het is belangrijk om het unieke karakter van VenturaHolland te behouden voor 
de klanten en het personeel. VenturaHolland zal daarom met haar eigen formule en onder haar eigen naam worden voort-
gezet.” De organisatie zal onder leiding van de huidige directeur en medeoprichter Antoine van Pinxteren blijven opereren.

NIEUWE RC REKENTOOL ISSO ONLINE 
Sinds kort is de nieuwe Rc Rekentool van ISSO online beschikbaar. Deze tool 
maakt het nog makkelijker om de Rc-waardes van vloeren, gevels en daken 
te berekenen. Vooraf ingestelde, maar naar de situatie aan te passen tem-
plates zijn gebaseerd op de meest toegepaste constructie-opbouwen. De tool maakt het ook mogelijk 
om zonder templates een eigen constructieopbouw te definiëren. De Rc Rekentool biedt gebruikers 
de mogelijkheid om verschillende waarden te berekenen, zoals Rsi, RT, ΔUfa en Uc. De nieuwe tool is te 
vinden via ISSO Calculations, dat onderdeel is van ISSO Open. Op dit platform hebben abonnees tevens 
toegang tot verschillende kennisproducten, rekenbladen en nog vele andere rekentools.  Isso.nl. 

ISOLEREND JACK
De koude maanden staan weer voor de deur, tijd voor warm-

houdende kleding. Het 1100 AllroundWork 37.5® winterjack,  
een product van Hultafors Group Netherlands, is speciaal 

ontworpen om je warm te houden en je dagelijkse prestaties 
te verbeteren. Dit jack is zeer duurzaam, zit als gegoten en 
is waterafstotend. Verkrijgbaar bij vele winkels en webshops 
voor werkkleding.

BESCHADIGDE SOLARKABELS SNEL REPAREREN
Solarkabels hebben een minimale levensduur van 30 jaar, maar in de loop van tijd  
kunnen de kabels beschadigen. Bij schade is het altijd de beste oplossing om de kabel  
in zijn geheel te vervangen, maar dit is een tijdrovende én kostbare klus. Repareren kan ook.  
RoofSupport GelConnect is de oplossing voor het efficiënt repareren van beschadigde solarkabels.  
Met de GelConnect is eenvoudig en snel alleen het beschadigde gedeelte te vervangen, in plaats van de complete kabel. 
Hierdoor is de kabel hersteld zonder verlies van de belangrijke eigenschappen, zoals waterdichtheid en UV-bestendigheid. 
GelConnect is te gebruiken voor kabels van 6 tot 50 mm². www.conduct.nl

ULTRADUNNE VACUÜMISOLATIE  
VOOR PLATTE DAKEN EN TERRASSEN
Recticel Insulation heeft met de Deck-VQ de oplossing 
in huis voor het eenvoudig thermische isolatie aan-
brengen op plaatsen met weinig ruimte. Deck-VQ  
combineert ultrahoge thermische prestaties met een 
dikte van niet meer dan 60 mm. Met een lambda-
waarde van 0,006 W/mK in de kern – de beste prestatie 
op de markt – biedt het paneel een extreem hoge 
isolatiewaarde op lange termijn met behoud van de 
bestaande dakopbouw, waardoor dure aanpassingen 
worden vermeden. Recticel Insulation biedt legplannen 
op maat voor een eenvoudige montage.  
www.recticelinsulation.com/nl/deck-vq

NIEUWE (GRATIS) BIM-VERGELIJKER
Het Nationaal BIM Platform, BIM-adviesbureau BBBDC  
en BIM-expert Jerôme de Vreede hebben een nieuwe 
gratis BIM-vergelijkingstool geintroduceerd: BIM-Q.  
Met deze tool vergelijken bedrijven in de bouw en infra 
de features van BIM-cloudplatforms van softwareleveran-
ciers in Nederland. BIM-Q wil bedrijven, overheden en 
organisaties in de bouw, vastgoed en infra helpen bij 
het maken van de juiste keuze voor een BIM-cloudplat-
form. BIM-Q is het antwoord op de groeiende vraag van  
bedrijven, overheden en organisaties naar meer infor- 
matie over het toenemende aantal BIM-cloudplatforms.  
BIM-Q bestaat uit meerdere onderdelen: de vergelijkings- 
tool en een overzicht van leveranciers en BIM-cloudplat-
forms. Dit overzicht bevat onder andere specificaties, 
nieuws, onderzoek en vergelijkingen. De vergelijkingstool 
is bedoeld voor bouwbedrijven, architecten, vastgoed-
eigenaren, overheden en projectontwikkelaars en is 
gratis te gebruiken. Gebruikers met een gratis profiel op 
Het Nationaal BIM Platform kunnen hun resultaten ook 
opslaan zodat ze de resultaten op een later moment 
weer kunnen inzien.



Hét filiaal voor al uw dakmateriaal

BROUWERS
ZINK & DAK

De feestavond wordt 
u aangeboden door:

Vrijdag 24 maart 2023
Evenementencentrum                                         in Nijkerk

Dak van het Jaar 2022

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

De presentatie zal in handen zijn van dagvoorzitter 
Rens Merckelbach

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

Rond 20.15 uur Optreden van Tonprater 
Rob Scheepers

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

22.30 – 00.45 uur Optreden van de meestermixer 
DJ Ben Liebrand

01.00 uur Einde feestavond

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

D É  D A K B E G R O E N E R

A M P T  VA N  N I J K E R K
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DAK VAN HET JAAR
Provinciehuis Zuid-Holland

(Foto: Ronald Tilleman)

MARCO DE KOK
Handhaving van CE

SPECIAL
Brandveiligheid en isolatie

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

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

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

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

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

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

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

nl.iko.com/iko-summa

DAKBEDEKKING  I  VLOEIBARE WATERDICHTING  I  ISOLATIE

IKO SUMMA
DÉ DAKBAAN VOOR ELK SEIZOENNieuw!
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Wilt u meer weten: www.ccm-europe.com

Verleg de toekomst


