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VOORWOORD

We kijken nu in december terug op een erg  
mooi jaar voor zowel de dakenbranche als  
voor ons. We hebben weer een mooie reeks  
vakbladen en evenementen gerealiseerd.

Roofs gaf in elke editie een prachtig overzicht van jullie 
werk en wat de markt aan producten en noviteiten te  
bieden heeft. We deelden kennis in het vakblad over  
belangrijke thema’s en boden ruimte aan relevante  
spelers in onze branche om hun mening en ideeën met  
u te delen.

Daarnaast organiseerden we in maart een uitgebreide 
feestavond, met de uitreiking van de Dak van het Jaar 
Award. De avond is als zeer positief ervaren door de  
bezoekers. We brengen hiermee ons vakmanschap en 
waardering voor de kwaliteitsproducten waarmee dit  
mogelijk is, onder de aandacht van een groot publiek.
De zeer memorabele editie van ons netwerkevenement 
DAKEN & ZAKEN is net achter de rug. 

We blikken in deze editie uitgebreid terug. Het bracht weer 
talrijke bezoekers en standhouders bijeen. Het is in korte 
tijd uitgegroeid tot hét evenement voor de dakenbranche 
in Nederland.
We danken iedereen die heeft geholpen dit mogelijk te 
maken. Zonder de redactionele en commerciële partners 
was het natuurlijk niet mogelijk geweest. Dank voor het 
vertrouwen en we kijken uit naar het voortzetten van onze 
samenwerking in het nieuwe jaar. 

Want het vakblad Roofs zal uiteraard ook in 2023 weer  
verschijnen, met naast een nieuwe reeks Dak van het Jaar- 
artikelen ook ruimte voor nieuws en informatie rond relevan- 
te thema’s in de dakenwereld. We organiseren op 24 maart 
weer een feestavond rond het Dak van het Jaar 2022 en 
later in het jaar, namelijk op 15 november, verwelkomen 
we u graag weer op de volgende editie van de beurs 
DAKEN & ZAKEN. 

Dat is allemaal voor later, in deze december-editie wensen 
we iedereen mooie feestdagen en een goed en gezond 
2023. Wees goed voor elkaar. We zien jullie graag terug in 
het nieuwe jaar!

Vriendelijke groeten,

Palmyra Lindeman

Geachte lezer,

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

INCL. BRANDWERENDE 
BESCHERMING

GEPATENTEERD

www.isobouw.nl/PowerTop

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

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

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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Met een scan van zijn hand heropende Koning Willem Alexander op 

14 september het gerenoveerde hoofdgebouw van het provinciehuis 

van Zuid-Holland in Den Haag. Het bouwwerk heeft een opmerkelijke 

transformatie ondergaan. Het oorspronkelijke ontwerp van Fritz Peutz 

bleek voldoende aanknopingspunten te hebben om het gebouw 

volledig om te bouwen tot een energieneutraal en toekomstbestendig 

bestuurscentrum. Er is daarbij veel aandacht besteed aan zichtlijnen 

en aan daglicht. Het nieuwe dak speelt hierin een grote rol. 

6   Roofs

Het dak als lichtfilter 
en als kunstwerk

variëren. Om die middenzone liggen 595 grote zonnepa-
nelen van 465 piekwatt per stuk die mede bijdrage aan  
het energieneutraal maken van het gebouw.”
Deze lichtkap in het dak filtert daglicht, haalt voornamelijk 
noorderlicht binnen en zorgt dat er geen of weinig zonne-
warmte binnenkomt. Het resultaat van het ontwerp is een 
dak waar door de dag heen en in het jaar verschuivend 
een lichtspel doorheen komt, dat samen met de kunstlicht-
vlakken een prachtige, dynamische compositie vormt. 
“Inspiratiebron is kunstenaar Jan Schoonhoven, een favoriet 
van mij, die driedimensionale werken maakte, waar lichtval 
een grote rol speelt. 
Het ontwerpen en maken van de lichthappers was wel 
een hele reis. We hebben in renders en 3D animaties het 
verloop van de lichtpatronen nagebootst met verschillende 
dimensies, openingen en positioneringen om een mooi 
eindresultaat te bereiken. Vervolgens zijn de lichthappers 
getimmerd en naar de bouwplaats vervoerd. Na de mon-
tage in de dakconstructie zijn de koven strak gestuukt.  
Je ziet verder geen profielen, het glas ligt er strak op en dat 
zorgt dat je het wonderlijke gevoel krijgt van: hoe eindigt 
dat nou? Ik begreep in elk geval dat de erven Peutz in hun 
nopjes zijn met het eindresultaat.” 

TECHNIEK
Buiten de installaties en de grote doorbraken die horizon-
taal en verticaal in het gebouw zijn gemaakt, is de nieuwe 
daklaag de belangrijkste ingreep van de renovatie.  

Alex Hesling, directeur LifeCycle Partners bij Kuijpers: 
“Het was de bedoeling de bestaande staalconstructie 
te behouden, maar die bleek te vervuild met asbestkit. 
We hebben toen met constructeur Aronsohn een stalen 
hoofddraagconstructie ontworpen met grote overspannin-
gen en weinig kolommen. Er waren namelijk maar weinig 
plekken beschikbaar om de krachten naar beneden af te 
voeren. Bovendien stamt het hoofdgebouw uit een tijd dat er 
tekort was aan wapeningsstaal. Het maximaal toelaatbare 
gewicht was dus beperkt. Om verder gewicht te besparen  
is het middendeel gemaakt met houtskeletbouw en sand-
wichpanelen waar de lichthappers in zijn gemonteerd. 
Onder de luifel staan verdiepingshoge glazen puien met 

JHet Dak van het  aar 2022 HOOFDGEBOUW PROVINCIEHUIS ZUID-HOLLAND

De renovatie heeft het hoofdgebouw tegenover het  
Malieveld getransformeerd tot een nieuw, licht onderkomen. 
Deze transformatie is uitgevoerd door een team dat bestond 
uit Kraaijvanger Architecten, DGMR, Valstar Simonis en 
hoofdaannemer Kuijpers. Laatstgenoemde verzorgt tevens 
vijftien jaar het onderhoud en garandeert in die periode  
de energieneutraliteit met een Energie Volume Garantie. 
Hans Goverde, projectarchitect voor Kraaijvanger, kreeg als 
uitgangspunt een bouwwerk uit 1975 van de bekende  
architect Peutz. “Het is een goed gemaakt gebouw waar 

niet alles meer bruikbaar was. Het was ook donker, introvert,  
met materialen die niet meer van deze tijd zijn en een 
indeling die door nieuwe aanbouwen in de loop der jaren 
niet meer logisch was. We hebben in dit gebouw met een 
aantal ingrepen een nieuwe wereld gemaakt waarbij de 
hoofdstructuur en de gevels bleven staan. Er was niet om 
gevraagd, maar we hebben de Statenzaal op de plaats van 
de hoofdingang geplaatst, aan de kant van het Malieveld. 
Nu komt men binnen in de hal vanaf het plein aan de 
achterzijde en via de evenementenhal is nu een logische 
route naar de Statenzaal ontstaan. De oude hiërarchie van 
ruimtes is hiermee weer hersteld.”
Tegelijk zijn horizontaal en verticaal doorzichten gemaakt in 
het betonnen casco om licht en doorzicht in het gebouw 
te krijgen. De Statenzaal ligt nu met een groot raam gericht 
naar het Malieveld zodat het publiek zicht heeft op het 
provinciebestuur. Verticaal komt het licht diep het gebouw 
binnen via het dak en via de glazen vloeren die centraal 
op de verdiepingen zijn gemaakt. Om dat te bewerkstelligen, 
is onder meer een hele nieuwe verhoogde verdieping op 
het gebouw neergezet. Goverde: “Het was een dak met 
patio’s. Die patio’s zijn binnenruimten geworden en op het 
bestaande dak is een nieuwe kantoorlaag toegevoegd 
onder een zwevend dak met een lichtvoetige dakluifel 
rondom. Dit dak is wat mij betreft het beeldmerk van het 
gebouw geworden. Boven de atria en de vides is een raster 
van 2 bij 2 meter gelegd waarin deels gesloten vlakken met 
ledverlichting zitten en anderzijds trapeziumvormige drie-
dimensionale lichthappers die in vorm, richting en schaal 

Het gerenoveerde provinciehuis, met een ‘verfijnde, minimalistische 

kroonlijst’ aan het Malieveld. (Foto: Ronald Tilleman)

Langs oude betonnen liggers met glazen kappen heb je vanuit de evenementenhal zicht op het bijzondere dak met de lichthappers.  

(Foto: Ronald Tilleman)

Geïnspireerd op Jan Schoonhoven. (Foto: Ronald Tilleman)
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gekromde hoeken, slanke profielen en ranke kolommen die maken 
dat de toplaag lijkt te zweven.”
Peter Paul Vries, projectmanager bouw voor Kuijpers, preciseert de 
verdere dakconstructie: “Voor de rondom lopende dakluifel is de 
staalconstructie doorgetrokken en bekleed met aluminium composiet 
beplating. De geleding in de neus van de luifel zorgt voor een subtiele 
randafwerking. Het gedeelte waar de zonnepanelen op staan heeft 
een dakpakket van geprofileerd staalplaat, cannelurevulling, 90 mm 
steenwol in verband met de akoestiek, 110 mm EPS-isolatie met een 
brandvertragende toplaag en twee lagen bitumen dakbedekking. 
Hier zijn de zonnepanelen mechanisch op bevestigd. Ballast was we-
gens het gewicht hier geen optie. Rond de lichtkoepels zijn steenwol, 
Kingspan PIR isolatie en bitumen aangebracht. Onder de drycoolers 
die op het dak staan is een extra laag Betopor gelegd om de trillingen 
van deze apparaten te dempen.”

DUURZAAMHEID
Wat betreft duurzaamheid is een opmerkelijke prestatie geleverd. 
Na-isoleren van de schil, driedubbele beglazing, een duurzame 
dakopbouw, energieopslag in de bodem, zonnepanelen en nieuwe 
efficiënte installaties hebben het gebouw uit de jaren zeventig naar 
energieneutraal gekregen. Het is nu bovendien aan te passen aan 
toekomstige technologische ontwikkelingen en behoeften en daar-
mee levensloopbestendiger. Het nieuwe dak brengt daglicht binnen 
maar voorkomt oververhitting van het interieur en draagt daarmee 
bij aan een gezonde verblijfsomgeving. Voor de renovatie zijn waar 
mogelijk materialen hergebruikt en elementen teruggeplaatst. ESTHETIEK

Het hoofdgebouw van de provincie Zuid-Holland heeft met 
de renovatie een tweede leven gekregen. Wie binnen het 
verschil met vroeger vergelijkt moet toch bijna constateren 
dat de kikker na een zoen in een prins is veranderd.  
Het lichtspel in de grote ruimten in de vides en atria veran-
dert voortdurend en doet het gebouw leven. Langs oude 
betonnen liggers met glazen kappen heb je vanuit de  
evenementenhal zicht op het bijzondere dak met de licht-
happers. “Het was een zoektocht naar een mooie balans 
tussen de ruwheid en littekens van het bestaande en de 
nieuwe gestroomlijnde werkomgeving”, zegt Goverde.  
Die heeft Schoonhoven indachtig met de lichthappers in  
het dak een kunstwerk achter gelaten waar zelfs de sprinkler-
kopjes vrijwel onzichtbaar zijn verwerkt en het mysterie intact 
blijft. (“Samen met Kuijpers ontwikkeld”, aldus de architect.) 
De plafonds van de nieuwe kantoorlaag lopen naadloos 
over in de ranke luifel die als een ‘verfijnde, minimalistische 
kroonlijst’ het gebouw aan het Malieveld beëindigt.

SAMENWERKING 
Van het samenwerkingsverband dat de tender won en het 
nieuwe hoofdgebouw renoveerde, kenden Kraaijvanger  
en Kuijpers elkaar al van Museum Voorlinden, winnaar  
Dak van het Jaar 2017. Bijzonder is dit keer dat Kuijpers, een 
installatiebedrijf, de rol had van hoofdaannemer – dus ook 
bouwkundig. Alex Hesling: “Het was een beetje uit nood 
geboren omdat de aannemer failliet ging, maar het hele 
proces is heel goed verlopen. We hebben ervaren bouw-
kundig projectmanagers in dienst, niet dat een inkoper de 
mensen voor het dak inhuurt. Het hele bouwproces was in 
hoge mate een technische opgave, maar die is heel goed 

•  OPDRACHTGEVER: PROVINCIE ZUID-HOLLAND
•  HOOFDAANNEMER (BOUW EN INSTALLATIES): KUIJPERS
•  ARCHITECT: KRAAIJVANGER ARCHITECTEN
•  ADVISEURS: VALSTAR SIMONIS (INSTALLATIES);  

DGMR (BOUWFYSICA); ARONSOHN CONSTRUCTIES  
RAADGEVENDE INGENIEURS (CONSTRUCTIES)

•  AANLEG DAKPAKKET EN PV-INSTALLATIES: ORANJEDAK
•  LEVERANCIER DAKMATERIALEN: WÉDÉFLEX
•  LEVERANCIER ISOLATIEMATERIALEN: KINGSPAN INSULATION
•  GEVELPANELEN DAKLUIFEL: SORBA
•  VEILIGHEIDSMATERIALEN: REZ SAFETY GROUP
•  STAALCONSTRUCTIE: VOORTMAN STEEL CONSTRUCTION
•  BOUWER LICHTHAPPERS: KINGSPAN LIGHT & AIR

doorlopen. Je moet daarbij bedenken dat een deel van 
het gebouw gewoon in gebruik was tijdens de renovatie. 
Dat vergt veel samenwerking en overleg. 

VEILIGHEID
Voor een veilige werkomgeving tijdens de renovatie is om 
het gebouw een steigerwerk aangelegd met alle nodige 
veiligheidsvoorzieningen. Ook in de vides stonden steigers  
tot op dakniveau, onder meer om de lichthappers te 
monteren in het rasterplafond. Voor de afbouw van de luifel 
is op de balkonomloop met een verrijdbare geballaste 
steiger gewerkt. Voor onderhoud en inspectie van het dak 
of van de installaties zijn rondom de zonnepanelen veilig-
heidslijnen aangelegd. ■

JHet Dak van het  aar 2022 HOOFDGEBOUW PROVINCIEHUIS ZUID-HOLLAND

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

Horizontaal en verticaal zijn doorzichten gemaakt  

in het betonnen casco om licht en doorzicht in het 

gebouw te krijgen. (Foto: Ronald Tilleman)

Geïsoleerde lichthappers.  

(Foto: Kuijpers)

Het dak voor de zonnepanelen kreeg een isolatie-

pakket (cannelurevulling, steenwol, EPS-isolatie met 

een brandvertragende toplaag) en twee lagen 

bitumen. (Foto: Kuijpers)

Veilig werken rond de staalconstructie van de luifel. 

(Foto: Kuijpers)
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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 

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.

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

19.01 Eerste monteur zonnestroominstallaties OP het dak 2 dagen

19.01  Training Calculatie en werkvoorbereiding Daktuinen 1 dag

31.01 Cursus Daktuin en Gevelgroen Onderhoud 1 dag

Februari

01.02 Veilig werken op hoogte Groenkeur 1 dag

02.02 Eerste monteur zonnestroominstallaties OP het dak 2 dagen

02.02 Cursus Daktuin en Gevelgroen Aanleg 1 dag

06.02 Monteur zonnestroominstallaties ONDER het dak 3 dagen

13.02 Eerste monteur zonnestroominstallaties OP het dak 2 dagen

16.02 Cursus Daktuin en Gevelgroen Onderhoud 1 dag

16.02 Ontwerp Energie-opslagsystemen 1 dag

2022
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BEURS

Voor bezoekers en standhouders van DAKEN & ZAKEN was het op  

3 november in de Evenementenhal in Gorinchem een welkom  

samenzijn. De dakenwereld was er aan toe elkaar te treffen op een 

eigen evenement. Voor de tweede keer succesvol georganiseerd  

door Lindeman Events, was er alle ruimte voor een goed gesprek,  

netwerken en het ontmoeten van klanten onder het genot van goed 

verzorgde hapjes en drankjes.

Groots genieten    in Gorinchem 
Terugblik op DAKEN & ZAKEN:  
dé dakenbeurs van Nederland

Het vernuft van de kabeldoorvoeren en ventilatoren van 
Anjo, de PP zij-afvoer met noodoverloop van Werova en 
Trilago zijn net zo belangrijk op deze beurs als de integrale 
duurzaamheidsplannen van Optigrün en Zinco. Zij kunnen 
hele gebouwen en zelfs woonwijken of bedrijventerreinen  
in hun plannen opnemen om energie te besparen en water-
management toe te passen.

En waar het dak moet wijken voor het toelaten van daglicht, 
hebben diverse partijen tal van innovatieve oplossingen 
die ook nog eens steeds eenvoudiger en met hoge eisen 
aan isolatie te realiseren zijn.

TEVREDEN
Standhouders kijken tevreden terug op de dag. Veel van 
hen namen graag alweer een optie op de volgende  
editie. De gespecialiseerde beurs onderscheidt zich positief 
van beurzen en evenementen die onder een breder thema 
vallen als ‘renovatie’ of ‘energie’. Hier ontmoet je louter 
dakgerelateerde productleveranciers, kennisinstituten en 
productontwikkelaars. 

Dakdekkers stelden de demonstraties op prijs. Veel aandacht  

Met 85 standhouders en 1.800 bezoekers was DAKEN & ZAKEN  
na de coronaperiode direct al weer tot de nok toe gevuld 
en goed bezocht. Het was duidelijk het juiste moment  
om elkaar weer te treffen. We hebben onze net werken zeer 
hard nodig om alle ontwikkelingen in de bouw het hoofd  
te bieden. 

Zo konden de isolatieproducten voor het verbeteren van de  
energieprestatie op grote belangstelling rekenen. De leve- 
ranciers van de bitumen en kunststof dakbanen weten hun  
producten elke keer weer af te stemmen op de hoge duur- 
zaamheidseisen die de markt stelt. Het traditionele zink 
staat nog steeds hoog op de lijstjes van architecten naast 
de andere mogelijkheden. 

En niet onbelangrijk; de ondersteunende software blijkt 
onmisbaar in het moderne dakdekkersbedrijf. Neem Gilde 
Software, als grote ondersteuner voor het MKB. Maar ook de 
hulpmiddelen in apps die bijvoorbeeld de leveranciers van 
valbeveiligingsproducten als ABS Safety aan hun klanten 
kunnen bieden waarmee ze naar de opdrachtgever en 
voor de wet op kwaliteitsborging de kwaliteit garanderen 
en de administratie op orde hebben.

voor de mannen van WECAL, die met föhn en snijgereed-
schap het bevestigen van folies in een proefopstelling  
demonstreerden. De eenvoud van het ladderliftsysteem 
voor lichte bedrijfswagens op de stand van Rhino Products 
werd talloze keren gedemonstreerd. Op de stand van 
familiebedrijf Oudemaas informeerden veel bezoekers 
naar de mogelijkheden van een valbeschermingsnet dat 
helemaal past in de totaaloplossingen die het bedrijf biedt. 
Bescheiden voegde één van de standhouders toe “dat het 
qua aanloop ook hielp dat de stand langs de rij voor de 
catering staat.”

FEEST
Want de inwendige mens werd door de dag heen ook  
goed verzorgd. Van hamburgers en soep, tot salades en 
geroosterde aubergines. Overdag nog weg te spoelen met 
frisdrank, na de sluiting van de beurs kon het in de  
afsluitende borrel met meer variatie. Het was weer een 
groot succes. De organisatie dankt iedereen die het  
mogelijk heeft gemaakt DAKEN & ZAKEN zo groot te maken 
als het in 2022 is geweest. We hopen iedereen en nog  
meer dakliefhebbers te mogen begroeten op de editie  
van volgend jaar! ■

20 22 34 Het gonst van activiteit in de beurshal.



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!

Wilt u meer weten: www.hertalan.nl

EPDM inductie bevestigingssysteem

Zien we je op de 

Bouwbeurs?

6 t/m 10 februari

Hal 11 - Jaarbeurs Utrecht
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BEURS

De Eurofast gereedschapkistjes liepen goed. 

De dakoplossingen van Werova werden met  

vriendelijke overtuiging gepresenteerd.

ABS Safety heeft ook de software voor het administreren van 

de beveiligingspunten op orde.

Het mooiste licht kan door het vlakke Fakro dakraam vallen.

Door de zonnepanelen op een bok boven het 

dak te laten zweven, zorgt de koelende lucht 

voor een hoger rendement.

Rheinzink integreert op bijzondere wijze de zonnepanelen tussen de roeven.

Kingspan Insulation neemt al jaren  

haar verantwoording voor het milieu.

Je weet gewoon niet waar je  

moet kijken, zoveel oplossingen  

biedt Isobouw.

Nedzink onderstreept 

de veelzijdigheid van het  

duurzame dakmateriaal.

DAKEN&ZAKEN



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

BEDANKT!
SAMEN MET BESTAANDE, EN NIEUWE KLANTEN,

DE WERELD DUURZAMER EN MOOIER TE MAKEN -  
DAT IS ONZE VISIE VOOR 2023!

PREFA ALUMINIUM - DAK - GEVEL - SOLAR       
SAMEN ZIJN WE STERKER!

PREFA.NL

Vrolijk
 kerstfeest!

HOOGSTE TIJD VOOR EEN STERKE
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BEURS

Ook IKO heeft de cirkel rond. 

Het pad naar de toekomst 

is circulair.

Het totaalconcept van  

Oudemaas omvat onder 

meer DeWalt, ASC Access  

en een praktisch vangnet  

voor de korte klus op het 

hellende dak.

Goed advies van Kiwa BDA mag niet ontbreken. 

Het gaat óók om de juiste  

veiligheidsmiddelen.

Aluminium blijft een  

ijzersterk alternatief

Roel Kreeft, regiomanager van CRH Roofing Materials riep op  

tot het neerzetten van de snelste tijd in de Soprema-stand.

Toelichting op het doorvoeren van daglicht.

Zink, niet weg te denken  

op dak en gevel.

Netwerkmomenten te over.

DAKEN&ZAKEN



“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

Roval Aluminium is marktleider in aluminium dakranden. 

Ons assortiment aluminium dakranden bestaat uit 

duizenden modellen. Van standaarddaktrimmen tot 

architectonische dakranden. Onze dakranden zijn leverbaar 

in vrijwel alle Ral-kleuren en in brute, gemoffelde of 

geanodiseerde uitvoering. En compleet! Want desgewenst 

zorgen we ook nog eens voor de bevestigingsgaten, 

binnen- en buitenhoeken en verbindingsplaatjes. 

Dat is wat wij als totaalleverancier doen. Ontzorgen. 

Laat je inspireren op www.roval.nl

KOPLOPER IN ALUMINIUM DAKRANDEN

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.
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MULTIFUNCTIONEEL DAKENBELEID

Hoe geef je als gemeente multifunctionele daken een plek in je  

beleid en processen? Deze vraag stond centraal tijdens het Seminar  

Multifunctioneel Dakenbeleid dat het Nationaal Dakenplan op  

17 november jl. organiseerde in het Depot van Museum Boijmans 

van Beuningen. Want dat het een gemiste kans is om 400 km2 aan 

braakliggende daken onbenut te laten is inmiddels duidelijk. En dus 

deelden vier koploper-gemeenten hun kennis en praktijkervaring over 

hoe je als stimulerende overheid bruikbare kaders en beleid opstelt.

Samen versnellen met  
Het Nationaal Dakenplan

tipt andere gemeenten de nieuwe Omgevingswet –  
die op 1 juli 2023 ingaat – als kans te zien: “Deze nieuwe 
wet biedt gemeenten meer mogelijkheden voor lokale 
aanpassingen. En dat is fijn, want daken vragen om een 
gebiedsgerichte aanpak.” 

UTRECHT: DAKENKANSENKAART 
De gemeente Utrecht ontwikkelde een interactieve kansen-
kaart die per dak laat zien welke duurzame invulling mogelijk 
en wenselijk is. Jeanet Hekhuis is adviseur klimaatadaptatie 

Roos de Jager

ROTTERDAM: GEEN WOORDEN, MAAR DAKEN
Rotterdam is al jaren koploper op het gebied van duur-
zame daken. Door de vele (middel)hoogbouw heeft de 
stad talrijke platte daken die zich hier goed voor lenen.  
Al in 2008 startte de gemeente met het programma  
‘Groene Daken’, in 2017 gevolgd door het programma 
‘Multifunctionele Daken’. Paul van Roosmalen, programma-
manager multifunctionele daken bij de gemeente,  

voor de gemeente Utrecht. De ambities in haar gemeente 
zijn groot: “In de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 hebben 
we vastgelegd dat geen dak onbenut mag blijven.  
In de Visie Klimaatadaptatie staat dat we toe willen naar 
minimaal 40 procent groen in elke buurt, en dan rekenen 
we dus ook de groene daken mee. Daarnaast willen we 
minimaal 90 procent van de jaarlijkse neerslag gaan  
vasthouden dáár waar het valt.”

DEN HAAG: WEES AMBITIEUS ÉN REALISTISCH
Anouk Montagne, programmamanager Daken bij de  
gemeente Den Haag, gaat voor een pragmatische aan-
pak: “Stop met praten over daken. Maar start met het  
hebben over ruimte. Want iedereen is op zoek naar ruimte.” 
Met ruimte als oplossing spreek je intern veel meer beleids-
terreinen aan. Denk daarbij verder dan alleen opgaven 
óp het dak, maar vooral ook aan de beleidsterreinen die 
invloed hebben op eigenaren ónder het dak. Wat gaat 
Wonen veranderen om eigenaren richting hun dak te laten 
denken? Wat doen Economie, OCW of de gemeentelijke  
vastgoedorganisatie met grote dakeigenaren in hun 
doelgroepen? En als laatste, verwacht niet van elke dak-
eigenaar dat die meteen voor het hoogst haalbare gaat: 
een multifunctioneel dak. “Zolang er in je gemeente een 
multifunctioneel daklandschap ontstaat, is her en der een 
lokale monocultuur niet erg.”

AMSTERDAM: PUNTEN PAKKEN OP HET DAK
In de Amsterdamse Omgevingsvisie is het rigoureus ver-
groenen van de stad één van de  hoofddoelen en daarom 
koos de gemeente voor een praktische aanpak richting  

de bouwsector: Wie deel wil nemen aan een door de  
gemeente uitgeschreven tender moet voldoende duurzaam-
heidspunten scoren. Ook met de hemelwaterverordening 
onderscheidt Amsterdam zich. Deze maatregel verplicht 
bouwers om op nieuwe of gerenoveerde gebouwen regen-
water vast te houden en vertraagd af te voeren. Hierbij kiest  
men vaak het dak. Marije Schuurman, Senior beleids adviseur 
Groen voor de gemeente Amsterdam: “Wij zien de stad als 
een ecosysteem, dus alle middelen, van groene en blauwe 
daken tot gevelbeplanting en vogelhuisjes, hangen met 
elkaar samen.” 
 
HET DAK VERBINDT AMBITIEUZE PARTNERS
De koplopende steden trekken - als enkele van de partners 
van het Nationaal Dakenplan - samen op om hun kennis 
te delen. Ze kijken waar wet- en regelgeving achterblijft om 
meer multifunctionele daken te realiseren. Ook bedrijven, 
kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties vere-
nigen zich binnen het Nationaal Dakenplan. Ze delen een 
missie om zo snel mogelijk, zo veel mogelijk multifunctionele 
daken te realiseren. Want terwijl veel mensen daktuinen en 
rooftopbars fantastisch vinden en zonnepanelen op hun 
dak aanleggen, is het potentieel van multifunctionele  
daken nog lang niet overal doorgedrongen. Daarom 
brengen de partners van het Nationaal Dakenplan samen 

de meest effectieve financieringsmiddelen in kaart 
en zorgen ze dat alle kennis die op verschillende 
plekken aanwezig is en terecht komt bij de juiste 
personen die het gaan toepassen. Programma-
manager Irene Poortinga: “Het haakt allemaal in  
elkaar: de daken van particulieren en bedrijven, 
een stimulerende overheid die bruikbare kaders 
stelt én de expertise van vakmensen die multi-
functionele daken aanleggen en onderhouden. 
We hebben elkaar allemaal nodig. En hoe meer 
partners zich bij het NDP aansluiten, des te groter is 
de impact die we samen maken.” ■

“ Het potentieel van  
multifunctionele daken is nog  
lang niet overal doorgedrongen.”

Koploper Amsterdam ziet de stad als een ecosysteem.

Deelnemers seminar poseren op het dak van het Depot van Museum Boijmans van Beuningen.

Wenst u fi jne feestdagen
en een gezond en zakelijk 

voorspoedig 2023

Noorderkade 34, 1948 NR Beverwijk
Tel: 0251-229323

info@anjo.nl
www.anjo.nl

80 
Anjo

® 
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VEILIG EN GEZOND WERKEN

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

Bij het normale gebruik van gereedschap moet de hand - 
leiding worden gevolgd. Wanneer je gereedschap in de wet 
zoekt, valt het onder de term arbeidsmiddel. Alle arbeids-
middelen waarmee gewerkt worden, moeten voorzien zijn 
van een CE-markering. De CE-markering is een verklaring die 
handelsbelemmeringen wegneemt. Met de CE markering 
en de bijbehorende verklaring geeft de fabrikant aan dat 
het arbeidsmiddel voldoet aan alle, voor dat specifieke 
middel, in de EU geldende voorschriften. Het is een verklaring 
van de fabrikant. Er is geen overheidsinstantie die vooraf 
controleert. Lastig punt is dat je als werkgever verantwoor-
delijk bent voor de veiligheid van het arbeidsmiddel in de 
gebruikssituatie. 

Verschillende in de bouw gebruikte arbeidsmiddelen pas-
sen net niet bij het gebruik dat we in de praktijk graag zien. 
Dat betekent dat arbeidsmiddelen worden aangepast.  
(Ik vraag me ook wel eens af of niet gewoon het verkeerde  
arbeidsmiddel is aangeschaft.) Aanpassen betekent uit- 
breiden met een functie. Denk aan een haakse slijptol waar 
een watertoevoer op wordt gemonteerd in het kader van 
stofvermindering. Heel goed dat er gedacht wordt aan het 
verminderen van stofbelasting bij het inslijpen van een loket 
in metselwerk. Maar door de aanpassing aan de slijptol 
ontstaat een arbeidsmiddel met een nieuwe functie.  
Mogelijk levert deze nieuwe functie ook onvoorziene geva- 
ren op. Daarom vervalt de CE-markering. Daardoor is ermee 
werken niet toegestaan en ben je als werkgever in overtre-
ding. Mocht er controle komen van de NLA of een ongeval 
plaatsvinden, is de werkgever het haasje. 

Het is verstandig om eens goed naar de arbeidsmiddelen 
te kijken. Zijn er arbeidsmiddelen die een aangekoppeld 
hulpstuk hebben, dat niet bedoeld is voor dat  specifieke 
middel? Zijn er arbeidsmiddelen die we zelf hebben aan- 
gepast? In die situaties is de CE-markering vervallen.  
Als een hulpstuk gekoppeld wordt aan een middel moet 

de fabrikant van het hulpstuk, of de fabrikant van de het 
arbeidsmiddel de CE-markering herzien en afgeven voor de  
combinatie middel plus hulpstuk. Ook de handleiding moet 
worden herzien, zodat het nieuwe gebruik daar goed be-
schreven wordt. Helaas zijn er fabrikanten die dit niet weten 
of zelfs ontkennen. Wie te maken heeft met een dergelijke 
fabrikant, moet zich echt achter de oren krabben.

Bij het zelf aanpassen van het arbeidsmiddel word je zelf 
fabrikant en dan moet je ook zelf een nieuwe CE-markering 
regelen en dat is een hele klus. Je moet dan nagaan of 
aan alle normen en wettelijke eisen in de EU wordt voldaan. 
Het verstandigst is om dit in overleg met de fabrikant van 
het arbeidsmiddel dat is aangepast te doen. 

Zijn er aanpassingen die je wel mag doen binnen het 
geldige CE-markering? Jazeker. De voorwaarde is dan dat 
er – aantoonbaar – geen gevaren tijdens het gebruik ver-
anderen of bijkomen. Dit vereist een gedegen RI&E van dit 
aangepaste arbeidsmiddel tijdens het gebruik. Hierbij dient 
gekeken te worden naar het normale gebruik, maar ook 
gedacht worden aan afwijkend gebruik. 

Om kort te gaan: het aanpassen van arbeidsmiddelen 
moet je eigenlijk niet willen. Het levert problemen op waar 
de consequenties niet altijd goed van zijn in te schatten. 
Mijn advies is om bij de aanschaf of de huur van een  
arbeidsmiddel bij de leverancier te vragen naar een arbeids-
middel dat je kunt gebruiken in die specifieke situatie. Dus 
zeg wat je moet doen en vraag welk arbeidsmiddel daarbij 
past. Daarmee maak je de leverancier medeverantwoorde-
lijk voor de veiligheid in de gebruikssituatie. Aanpassen is dan  
overbodig en het veilig werken is een stap dichterbij. Zeker 
als je de handleiding aanhoudt en elkaar aanspreekt op 
afwijken. Werken met gereedschap is en blijft dan veilig. ■

Misschien een beetje vreemde kop, maar in principe  

is alle gereedschap bij aanschaf veilig te gebruiken.  

Het wordt onveilig bij onjuist gebruik en als we het  

gaan aanpassen. Dat aanpassen blijkt omringd met  

veel misverstanden. Misverstanden die ook leven bij  

menig arbo-professional.

Gereedschap is veilig

Adri F
rijt

er
s

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!

Bluebeam - HSP koppeling
Dakadvies Calculatie Veenendaal heeft een koppeling 
ontwikkeld dat speciaal is bedoeld voor dakdekkers 
bedrijven die calculeren m.b.t. het platte dak.

Het is een koppeling tussen Bluebeam en Handsoft Pro 
van Gilde Software en heeft een éénmalig aanschaf 
zonder verder bijkomende kosten m.u.v. de inrichting. 

De koppeling wordt voorzien van een handleiding en 
online hulp wordt geboden.

Meer informatie op onze site valleisoftware.nl of bel 
Jan van Keulen.

Vallei Software BV • info@valleisoftware.nl 
0318-301463 • www.valleisoftware.nl
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SealEco BV
Handelsweg 45

8152 BN Lemelerveld
T: +31 (0) 572 371 027

E: info.nl@sealeco.com
W: www.sealeco.com
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VERSLAG CONFERENTIE

Op 7, 8 en 9 november heeft AMI (Applied Market Information Ltd.)  

in Keulen voor de 15de keer de AMI Waterproof Membranes conferentie 

georganiseerd. Dit is een gerespecteerd internationaal event voor de 

dakenbranche. De deelnemers en sprekers zijn vertegenwoordigers 

van onder andere producenten van dakbedekkingsmembranen, 

grondstoffenleveranciers en leveranciers van componenten  

(bijvoorbeeld bevestigers en isolatie). Maar ook certificatie-instellingen, 

testlaboratoria en zelfs instanties als de Europese Commissie en CEN 

zijn vertegenwoordigd. 

AMI Waterproof 
Membranes

er allemaal over eens zijn dat dit een goede zaak is.  
Maar toen het tijdspad gepresenteerd werd waarbinnen 
alle productnormen geactualiseerd moeten zijn – 2045! – 
werd het wel wat onrustig in de zaal. Men vond dat veel te 
lang duren. “Er moet nu actie worden ondernomen”, was 
de algemene mening. Dit werd onderschreven door de 
presentatie van BMI, dat een oproep deed aan de totale 
dakbedekkingsindustrie om niet op anderen te wachten 

Marco de Kok

Een prima mix om uitgebreid te netwerken en de nieuwste 
ontwikkelingen te horen op het gebied van producten en 
regelgeving. Na zes keer toehoorder te zijn geweest, had ik 
dit jaar de eer om ook te mogen spreken op dit event. 
Traditiegetrouw begon de conferentie met een welkoms-
borrel op de avond voor de conferentie. Als de deelnemers 
van over de hele wereld langzaam komen binnendruppelen  
om zich te registreren bij de organisatie, wordt het hoe  
langer hoe drukker en gezelliger. Er worden al volop interes- 
sante gesprekken gevoerd en hier en daar stevig de handen 
geschud bij een aangenaam weerzien. Onder het genot 
van een hapje en een drankje worden de banden weer 
aangehaald.

SNELLERE ACTIE
Maar de volgende ochtend was het tijd voor het serieuzere 
werk. Op de eerste dag was duurzaamheid het belangrijkste  
onderwerp. Dit thema liep als een rode draad door de 
diverse presentaties heen. De aftrap werd verricht door de 
Europese Commissie over de revisie van de Construction 
Products Regulation (CPR). Eén van de wijzigingen van  
de CPR is dat duurzaamheid en de circulaire economie 
veel meer de aandacht krijgen. Ik denk wel dat we het  

of dat regelgeving de boel gaat verplichten en reguleren; 
het is tijd om nu zelf het voortouw te nemen en met de 
organisatie en hun producten energiezuiniger en grond-
stoffenefficiënter om te gaan. 

PRIORITEITENLIJST
Ook tijdens de paneldiscussie over dit onderwerp waren 
het ESWA (European Synthetic Waterproofing Association) 
en de voorzitter van CEN/TC254 (de commissie die over 
onder meer dakbedekking gaat) die opmerkingen hadden 
over het lange tijdspad en het feit dat de productnormen 
voor dakbedekking op plek zevenentwintig staan van de 
prioriteitenlijst van de Europese Commissie van aan te  
passen normen, terwijl isolatie bijvoorbeeld op plaats zes 
staat. De algehele tendens: men wil sneller.

IMAGO
De kunststofindustrie profileerde zich ook als kartrekker van 
circulariteit. De presentatie van EUPC (European Plastics 
Converters) ging vooral over de mogelijkheden van het 
recycelen van plastics en hoe ver ze daar al mee waren. 
ESWA hield een pleidooi dat kunststof dakbedekking 
onterecht over één kam geschoren werd met de gehele 
plasticindustrie en dan met name wat betreft microplastics. 
Kunststof dakbedekking heeft op een dak tijdens zijn func-
tionele periode niets te lijden en zal nauwelijk microplastics 
afgeven. Ze deden dan ook een oproep om als kunststof 
dakbedekkingsindustrie hiervoor in de bres te springen en 
het imago te verbeteren. Dit werd op dag twee nog eens 
dunnetjes overgedaan door een presentatie van Naue 
over geotextielen.

Dan moet ik in het kader van duurzaamheid niet de pre-
sentaties vergeten te noemen die EUMEPS heeft gegeven 
over het recycelen van EPS-isolatie en van Eurofast over het  

voorkomen van energie- 
verlies door het toepas- 
sen van tule-bevestigers.  
Uiteraard kwam er ook  
nog een presentatie  
voorbij over groendaken  
en het belang daarvan  
in het kader van het Heat  
Island Effect, regenwater- 
management en biodiversiteit.  
’s Avonds was er de mogelijkheid  
om deel te nemen aan de Conference  
Diner, eveneens georganiseerd door AMI. Het restaurant 
was op een mooie locatie in de binnenstad van Keulen en we  
hebben daar genoten van een lekker viergangenmenu. Ook 
hier was er natuurlijk volop gelegenheid om te netwerken.

De tweede dag stond meer in het teken van regelgeving 
en normen. Presentatie van CEN & CENELEC en EOTA konden 
dus niet ontbreken, al zat hier wel een aanzienlijke overlap 
in, ook met de presentatie van de Europese Commissie 
van de eerste dag. Ikzelf mocht een presentatie houden 
over het certificeren van Recycled Content en Bio-based 
Content, een onderwerp waarover ik in de augustus-editie 
van Roofs een publicatie heb gewijd. Uit de reacties van 
de deelnemers kon ik duidelijk opmaken dat dit onderwerp 
heel erg leeft binnen de industrie.
Ik kijk terug op een zeer geslaagde conferentie waar ik veel 
oude bekenden ben tegen gekomen, nieuwe contacten 
heb gelegd en veel nieuwe dingen heb geleerd.  
Voor iedereen een aanrader om volgend jaar bij te wonen. 
De datum is al bekend: 14 – 16 november 2023 in het  
Maritim Hotel in Keulen. ■

Volle zaal in Keulen.

Marco de Kok spreekt over Recycled Content en Bio-based Content.
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VEILIG WERKEN OP HOOGTE

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 het aandeel  

hernieuwbare elektriciteit in de totale elektriciteitsproductie 70% is. 

In 2050 moet de energievoorziening bijna helemaal duurzaam en 

CO2-neutraal zijn. Dit maakt dat gebouweigenaren hun duurzaam-

heidsambities naar boven hebben moeten  

bijstellen en onder andere investeren in  

PV-panelen. Soms met alle gevolgen  

van dien.

Duurzaamheid, veiligheid én efficiency hand in hand

Winst door ketensamenwerking

SAFETY CIRCLE®

Het stappenplan is in vereenvoudigde vorm terug te vinden 
in de Safety Circle®, waarin de veiligheidsfilosofie van  
Eurosafe Solutions tot uiting komt. De Safety Circle® bestaat 
uit 5 onderdelen: RI&E, Consultancy & Implementatie,  
Levering & Installatie, Training & Opleiding en Inspectie & 
Onderhoud. “Dit zijn allemaal diensten die wij leveren,  
maar het is vooral een manier om systematisch en doel-
matig tot een veilige werksituatie op hoogte te komen”,  
legt Sesink uit. “Ja, we bieden een breed assortiment veilig-
heidsproducten en diensten. Maar we zijn vooral ook een 
adviseur die kennis en ervaring deelt in de hele keten,  
van de ontwerpfase tot de beheerfase, om ervoor te zorgen 
dat mensen veilig en efficiënt kunnen werken. Zo maken  
we samen de cirkel rond. 

Volgens Jan Kwanten, Manager Sales Nederland, is er duide- 
lijk behoefte aan ketensamenwerking. “Wij zitten steeds 
vaker aan tafel met architecten, ontwikkelaars en eind-
opdrachtgevers. Ons concept waarin de beheerfase goed 
is uitgewerkt, met een toekomstbestendige situatie op het  

“Een dak volleggen met PV-panelen is niet zo ingewikkeld”, 
stelt Bas Sesink, Business Development & Strategy Manager 
van Eurosafe Solutions. “Zo levert een dak het meest op.  
Zoals ook veel dakdekkers ondervinden, ligt dit in de praktijk 
iets minder eenvoudig. Dakdekkers komen regelmatig voor 
een inspectie of onderhoud op daken met PV-panelen en 
kunnen daar niet of niet efficiënt en veilig hun werk doen. 
Als PV-panelen tot aan de dakrand zijn gelegd, is een dak 
niet meer veilig te betreden. Ook installaties zoals airco units 
en luchtbehandelingskasten zijn vaak niet meer goed be-
reikbaar. Regelmatig zonder dat de opdrachtgever dat  
in de gaten heeft. De opdrachtgever zit dan met een 
ontoegankelijk dak dat niet onderhouden kan worden.” 
“Onnodig en vermijdbaar”, zegt Sesink. “Met een goed plan 
en samenwerking in de keten kom je tot een oplossing 
waarbij je zoveel mogelijk energie opwekt en waarbij veilig 
en efficiënt onderhoud geborgd is.”

SAMENWERKEN
De oplossing om dit soort situaties en de bijkomende extra  
kosten te vermijden, ligt volgens Eurosafe Solutions in samen- 
werking in de keten. Sesink: “Men behandelt de verschillende 
disciplines die op daken komen vaak als losse elementen 
en slaat in het proces stappen over. Dan ontstaan er proble-
men met extra kosten en het verwijderen van een aantal 
PV-panelen als gevolg. Om dat te voorkomen, hebben wij 
een stappenplan voor succesvolle PV-projecten ontwikkeld 
waarin alle facetten en factoren worden meegenomen en 
waarin we rekening houden met alle betrokken disciplines. 
Zo zetten we alle partijen op één lijn en komen we geza-
menlijk tot een consistent ontwerp. Een ontwerp waarin alle 
veiligheidsvoorzieningen en een optimaal legplan voor de 
PV-panelen zijn opgenomen en volledig is toegespitst op 
de onderhoudsbehoefte van het gebouw.”

dak, aan de gevel en binnen in het gebouw, valt daar goed.  
Als alle neuzen op tijd dezelfde kant op staan, voorkom je  
fouten, onveilige situaties en onnodige kosten. Ook dak-
dekkers en aannemers kunnen veel profijt hebben van 
deze aanpak omdat hun visie en werkzaamheden al in 
de ontwerpfase meegenomen worden. Een dakdekker 
levert een mooi dak af, met garantie én een onderhouds-
contract. Een onderhoudscontract waar hij daadwerkelijk 
ook invulling aan kan geven omdat het dak goed en veilig 
bereikbaar is. Zo komen we samen tot de ideale inrichting 
van gebouwen en daken waarbij duurzaamheid, esthetiek, 
(kosten) efficiëntie, gebruiksgemak en veiligheid hand in 
hand gaan.” ■

OVER EUROSAFE SOLUTIONS
Eurosafe Solutions is specialist in veilig werken op hoogte 
en in besloten ruimten. Vanuit vestigingen in Nederland, 
Engeland, Duitsland en België levert het veiligheidsbedrijf 
betrouwbare systemen en oplossingen voor werken op 
hoogte en in besloten ruimten. Van persoonlijke bescher-
mingsmiddelen tot ankerpunten, van RI&E’s tot BIM services, 
van brandwachten tot stand-by rescue teams, van montage- 
services tot rope access specialisten en van training tot 
inspectie, keuring & onderhoud. In Nederland heeft  
het bedrijf 150 medewerkers en vestigingen in Zwolle,  
Zevenbergen en Dordrecht. 

De Safety Circle® van Eurosafe Solutions.

Zonnepanelen tot aan de rand:  

het dak is niet meer veilig te betreden. 

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

eurosafesolutions.com

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

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

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

gewaarborgd. 

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

Velig werken op hoogte
en in besloten ruimten
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In deze rubriek geeft Theo Wiekeraad zijn mening  

over de dakenbranche en aanverwante onderwerpen.

Wij Nederlanders zijn gek op deze uitdrukking. In onze 
eeuwenoude handelsgeest is dat een waarheid als een 
koe. ‘Wie betaalt bepaalt’ gaat vaak op. En is dat niet 
zo, dan wringt dat. 
In de tijd dat de eerste EPDM dakbanen in Nederland 
werden geïntroduceerd, waren wij vooral bekend  
met gemodificeerde bitumen en PVC dakbedekking. 
De details die wij kenden en gebruikten waren op deze 
producten geënt en verwerkers konden die wel dromen. 
In de uitvoering waren geen problemen en geen  
discussie. Maar ja, EPDM, dat was wel een kunststof, 
maar geen PVC en zeker geen bitumen. 
Dat de verwerking anders was, kon iedereen op de 
klompen aanvoelen. Behalve de dakdekkers. Wordt de  
bouw traditioneel genoemd, dan is de dakdekkerij 
oerconservatief. Destijds zijn er uren, nee, dagenlange 
gesprekken gevoerd met mensen die vonden dat de 
EPDM’ers moeilijk deden over hun gestandaardiseerde 
detailleringen. Die details konden allemaal veel makke-
lijker en moesten Hollandser. Je bent geneigd te denken 
dat de ja-maar generatie toen is geboren.
Het maakte ze niet uit of de voorschriften voor de rest  
van de wereld golden, hier kon het anders! Deed men 
het op de eigen manier en werd er gezegd ‘Natuurlijk 
krijgt u onze gecertifieerde garantie, behoudens op  
de afwijkende details. Die sluiten we op papier uit’.  
En dan was het hommeles. Wat deden die leveranciers  
moeilijk! Waarom luisterden ze niet naar de markt!  
Aan die garantie hadden dakdekkers geen bal.  
‘Wat doe jij nou moeilijk man, ik kan toch niet mee bij de  
klant met zo’n papiertje aankomen?’, was de reactie. 

Dat de geschiedenis zich blijft herhalen, merkte ik  
laatst bij een discussie over de verzekerbaarheid van 
PV-systemen. Kort gezegd kwam het erop neer dat 
verzekeraars wel heel moeilijk deden. Ze stelden eisen 
aan de wijze  van plaatsing, aantallen en kwaliteit van 
uitvoering. Nu zie ik u denken ‘Dat is toch niet zo raar?’. 
Wel, daar is dus niet iedereen het met u over eens.  
Het beperkt de keuzemogelijkheden en de opbrengst 
van de PV-systemen. U zult het misschien niet geloven, 
maar de verzekeraars werd zelfs verweten de vergroening 

van Nederland tegen te 
houden. Ik weet dat het 
vanaf de zijlijn makkelijk 
praten is. Maar wie doet 
er nu moeilijk? Net als 
de EPDM-leveranciers 
stellen de verzekeraars 
eisen om hun risico’s 
te beperken, terwijl de 
verwerker zoveel mogelijk wil 
verdienen aan het systeem dat 
hij plaatst. Beide streven naar hetzelfde: een optimaal 
rendement. Uiteraard van hun eigen toko. 
Om te beginnen kunnen we stellen dat de verzekeraar 
bij het aangaan van een overeenkomst zelf bepaalt  
of die het risico willen nemen en dat hun randvoorwaar-
den inzichtelijk zijn. Als de verwerker het anders doet om 
meer te kunnen verdienen, of de opdrachtgever meer 
panelen laat plaatsen voor maximaal rendement, is dat 
hun keuze. Zij nemen het risico dat het project niet door 
de assuradeur wordt geaccepteerd. Dan mag je na 
afloop niet zeuren.

Net als bij de start van de EPDM-verwerking gaat het in  
dit geval om inlezen, vragen en luisteren voorafgaand 
aan de discussie. Doe je het conform de eisen, dan 
wordt jouw project geaccepteerd. Wil je het anders, 
dan zal je de dames en heren assuradeuren moeten 
overtuigen dat anders niet slechter is c.q. een onaccep-
tabel risico met zich meebrengt. En ja, al ben je 
overtuigd van jouw gelijk, dan wil dat niet zeggen dat 
je ook gelijk hebt. ‘Wat doen jullie moeilijk!’ helpt niet de 
andere partij te overtuigen. Bij garanties en verzekerin-
gen wordt het woordje ‘betaalt’ geschrapt; hier geldt: 
wie accepteert bepaalt. ■

Theo Wiekeraad.

Wie betaalt  
bepaalt

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

THEO TALKS

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

Geheel in lijn met onze formule is ook Aabo Trading Groningen uitgerust 
met een eigen industriële zetterij waar zink, koper, Plastisol en kleurgecoat 
staalplaat direct na bestelling op maat worden gezet en een uitgebreide 
duurzaamheidsshowroom met daarin de nieuwste producten en technieken op 
o.a. het gebied van daken, zonnestroomsystemen en klimaatneutraal bouwen. 

Daarnaast is Aabo Trading Groningen voorzien van een zeer uitgebreide shop 
waarin al ons gereedschap en klein materiaal gemakkelijk binnen handbereik 
liggen en waar nieuwe producten als eerste worden gepresenteerd. 

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

Aabo Trading Groningen
Osloweg 97 
9723 BK Groningen

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

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

Vanaf nu geopend:
Aabo Trading Groningen

Meer weten over 
Aabo Trading? 

Ga naar onze website!

Álles voor het dak. www.aabo.nl

Álles voor het dak,
nu ook in Groningen!

Wenst u fi jne feestdagen 
en een gezond 2023

Bodegraven 0172-617409
info@benroos.nl
www.benroos.nl



Special Isolatie en 
brandveiligheid
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Soprema, Kingspan en W.H. van de Kamp Dakbedekkingen hebben in 

vier projecten samengewerkt aan een nieuw dakbedekkingssysteem 

dat specifiek ontwikkeld is voor retentiedaken. Een vijfde project start 

binnenkort. Hoofdrol in het systeem is voor de nieuwe platdak isolatie-

plaat van Kingspan, dat door zijn hoge druksterkte optimaal bestand 

is tegen het gewicht van een retentiedak. 

Pilot voor dakbedekkings- 
systeem voor retentiedaken

Nolanda Klunder

Waar het van oudsher van het grootste 
belang is dat er geen water op daken 
blijft staan, zijn retentiedaken gericht op 
het tegenovergestelde. Dat stelt hoge 
eisen aan het dakpakket. Peter Miltenburg, 
Technisch Manager bij Soprema BV, vertelt: 
“Bij Soprema zijn we al enige tijd bezig om 
een dakbedekkingssysteem te ontwikkelen 
voor retentiedaken. Dit heeft geleid tot de 
ontwikkeling van de Garantgum 446K14HR. 
Deze dakbaan met een polyester en 
glasvlies drager heeft een hoge dimensi-
onele stabiliteit, en hij is door zijn massa 
en worteldoorgroeibestendige compound 
uitermate geschikt om toe te passen in 
gebruiksdaken, zoals retentiedaken. Als je 
een grote hoeveelheid water op je dak wilt 
vasthouden en er ook nog eens een groen-
dak aan toevoegt, is het noodzakelijk dat 
er een systeem wordt toegepast waarmee 
dat veilig en verantwoord kan. Terwijl wij 
hiermee bezig waren, nam Ronald van Gent 
van Kingspan contact met ons op vanwege 
hun nieuwe isolatieplaat. Toen kwam alles 
samen: onze ontwikkelingen en het nieuwe 
product van Kingspan.”

HOGE DRUKSTERKTE
Ronald van Gent, Certification Engineer bij  
Kingspan Insulation BV, vult aan: “Onze nieuwe 
Therma TR29 Platdak plaat is een isolatie-
plaat die gezaagd wordt uit blokschuim van  
polyisocyanuraat (PIR). Deze plaat heeft als  

eigenschap dat hij een zeer hoge druksterkte heeft,  
wat van groot belang is bij toepassing in een retentiedak.  
We waren in onze klantenkring op zoek naar een partij  
die deze nieuwe isolatieplaten wilde gaan toepassen.  
Zo kwamen we bij Soprema, met wie we uiteraard al een 
lange geschiedenis hebben.”

Miltenburg: “Bij multifunctionele daken heb je het over een 
grote mate van complexiteit. Met water, groen en zonne-
panelen rust er een serieus gewicht op de dakconstructie. 
In de praktijk kunnen de ontwerpers echter vaak niet vertel-
len welke belastingen er precies op de constructie en isola- 
tie optreden. De TR29 van Kingspan kan 400 kPa verdragen,  
wat veel meer is dan de 150 kPa van een standaard PIR-
plaat. Niemand weet bij waterbufferende daken welke 
drukvastheid nodig is, dus je moet op veilig spelen met een 
maximale druksterkte. Daarnaast is het een product dat  
je perfect kunt verwerken in een compactdaksysteem, 
waarbij het isolatiemateriaal en het bitumen aan elkaar 
worden verkleefd.” Het gaat hierbij om ongecacheerde 
PIR-isolatie, licht Van Gent toe. “Naaktschuim is ideaal in een 
compactdaksysteem, want het laat zich uitstekend verkleven 
met (gemodificeerde) warme bitumen. Door de hoge  
densiteit weet je zeker dat de platen niet gaan vervormen.”

Verkleving staat haaks op het ideaal van circulariteit,  
waarbij gebouwen bij de ontmanteling weer tot losse 
onderdelen teruggebracht kunnen worden. Miltenburg: 
“Bij een retentiedak kan je geen losse laagjes op elkaar 
leggen, de risico’s zijn dan te groot. Je moet hier kiezen:  
wil je de materialen later kunnen recyclen of wil je maxima-
le zekerheid voor de gebruiker tijdens de gebruiksperiode 
van het gebouw? Dat is een spagaat waar bouwend 
Nederland altijd in zit.”

EERSTE VIER PROJECTEN
Vervolgens was het zaak een dakbedekkingsbedrijf te 
vinden dat het nieuwe systeem kon aanbrengen.  
Dat werd W.H. van de Kamp Dakbedekkingen BV.  
Dick Kooistra, Key Account Manager bij 
Soprema: “We zochten een uitvoerende 
partij die met ons mee wilde in 
het proces en de financiële 

risico’s durfde aan te gaan; een partij die kritisch mee- 
denkt en openstaat voor nieuwe ontwikkelingen.”  
Henri van Meerveld, Calculator en Projectleider bij  
W.H. van de Kamp Dakbedekkingen: “Wij staan open voor 
innovatie. Tegenwoordig maak je steeds minder eenvou-
dige daken. Het draait steeds vaker om zonne panelen, 
groen, water, ventilatie… Zo ook bij dit systeem. Het vergt  
expertise om dit systeem goed aan te brengen.  
Die expertise hebben we gaandeweg verder opgebouwd. 
Aannemers weten nu dat ze ons moeten hebben als ze  
dit systeem op hun dak willen.”
Het eerste project dat werd opgeleverd bestond uit twee 
woongebouwen in Amsterdam met de naam Mannoury 
(genomineerd als Dak van het Jaar in Roofs november jl.). 
Kooistra vertelt: “De architect had aanvankelijk een ander 
idee voor de dakbedekking dan wij, maar bij zulke com-
plexe daken doen wij het zoals wij vinden dat het moet,  
of we doen het niet. We doen hier geen concessies.”  
Geen concessies en geen risico’s, vult Van Meerveld aan: 
“Nadat we het dak gemaakt hebben, laten we er altijd 
eerst twee weken water op staan voordat we het groen 
en de zonnepanelen laten aanbrengen. We nemen geen 
enkel risico.”

SPECIAL ISOLATIE EN BRANDVEILIGHEID

Voorsmeerlaag van bitumenprimer
op de betonnen ondergrond

Dampremmende laag 260P11
vol en zat gekleefd

met Duoflex bitumen 
op de betonnen ondergrond

PIR isolatie Therma TR29
vol en zat gekleefd 

met Duoflex bitumen op de 
dampremmende laag

Bitumineuze onderlaag
Varyflex 370K11 vol en zat gekleefd
met Duoflex bitumen op de isolatie 

Bitumineuze toplaag
Garantgum 446K14 HR

vol en zat gebrand 
op de bitumineuze onderlaag 

Proefproject met Garantgum 446K14HR en de Therma TR29 Platdak plaat. Opbouw dakpakket.

“ Het systeem bleek tegen  
alle windsterkten bestand.  
Dat was in dertig jaar testen  
nog nooit gebeurt.”
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Na Mannoury zijn nog drie projecten met dit 
daksysteem opgeleverd. “Bij elk project werd het 
systeem verder verbeterd”, vertelt Kooistra.  
“Het compactdaksysteem was het uitgangspunt, 
maar om de perfecte mix te krijgen draaiden we 
aan verschillende knoppen: welke onderlaag,  
welke dampremmer, welk type bitumen, welke 
manier van verkleven? Af en toe was het moeilijk, 
maar met elkaar vonden we altijd een oplossing. 
Zo zijn we tweeënhalf jaar onderweg geweest.  
Nu heeft het systeem geen geheimen meer voor 
ons. In februari starten we het vijfde project op.”

WINDKIST-TEST
Van Gent: “Het systeem is nu geoptimaliseerd qua 
verwerking en logistiek. De volgende stap is dan 
het KOMO-certificaat. Daarvoor is een windkist-test 
een vereiste. De mannen van W.H. Van de Kamp 
Dakbedekkingen hebben het hele pakket – dus 
met dezelfde isolatie, dampremmer en bitumen –  
opgebouwd op de testlocatie van Kiwa BDA in 
Gorinchem. In het testcentrum verhogen ze de 
windlast systematisch tot het moment dat het 
systeem faalt. Na anderhalve week kwam het tele- 
foontje: het systeem bleek tegen alle windsterkten 
bestand, het faalde niet. Dat was in dertig jaar 
testen nog nooit gebeurt.”

Kooistra concludeert: “We hebben met elkaar 
een mooi systeem in elkaar gezet, met heel veel 
aandacht voor details. Het systeem klopt. We doen 
dan ook geen concessies tegenover opdracht-
gevers. Dit is het systeem. Daarachter staat een 
dikke punt. Take it or leave it.” ■

SPECIAL ISOLATIE EN BRANDVEILIGHEID

Proefproject met Garantgum 446K14HR, Therma TR29, 15 cm hoge retentie-

kratten, ballast en Pluvia hemelwaterafvoer.

Voor de windkisttest is het hele pakket opgebouwd op de testlocatie van Kiwa BDA.
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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
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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
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Bel:072 5400335www.mawipex.nl
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Bel:072 5400335

zinktools.nl

Kies de juiste 
platdakisolatie  
De Eurothane® Silver is een universele PIR 
hardschuim isolatieplaat die uitermate geschikt is 
voor het isoleren van platte daken.

Deze thermisch isolerende platen zijn geschikt voor toepassing 
op verschillende daken (staal, hout, beton of steen). En met vele 
dakafdichtingen mogelijk: van 2-laags bitumen, PVC en EPDM.  
Niet alleen bij nieuwbouw zijn deze platen goed in te zetten, het 
product is zeker ook geschikt voor renovatie en na-isolatie van daken. 

Afschot van je platte dak met 
Eurothane® Silver afschotisolatie
Voor een optimale afwatering van het platte dak is goed afschot heel 
belangrijk. Met een goed afschot voorkom je problemen en stilstaand 
water op het dak. Echter is afschot soms best een complex vraagstuk. 
Wij bieden je graag een helpende hand. Onze technisch engineer kan 
een afschotplan (legplan) verzorgen. Naast de voordelen dat een 
afschotplan biedt bij de verwerking brengt een afschotplan vooral aan 
het begin van een project de consequenties voor de bouwconstructie 
in kaart. 

Voordelen van Eurothane® Silver

 Hoge isolatiewaarde (λD = 0,022 W/mK)

 Brandklasse B-s2,D0 (end use)

 Geschikt voor nieuwbouw en renovatie projecten

  Zeer licht: bij een RC van 6,3 90% lichter dan steenwol 
(ca. 4,5 kilo/m2)  

 Makkelijk te verwerken en te zagen zonder vezels

 Vorm- en drukvast en mede daardoor goed beloopbaar

 Tevens leverbaar als afschotisolatie (Eurothane® Silver A)

 Met diverse daksystemen te combineren

  Keurmerken: Standaard FM approved, KOMOattest, Keymark 
kwaliteitslabel en wordt geproduceerd volgens ISO 9001:2000.

  
Recticel PEFC-gecertifi ceerd
Met trots laten we je nog weten dat Recticel PEFC-gecertifi ceerd is voor 
haar meerlaagse thermische isolatieoplossingen! Goed om te weten dat bij 
de productie van onder andere Eurothane® Silver en Eurothane® Silver A 
voortaan alleen nog maar papier gebruikt wordt dat afkomstig is uit duur- 
zaam beheerde bossen. Lees meer op www.recticelinsulation.nl/PEFC

Onze technisch adviseurs helpen natuurlijk met een plan op maat voor 
jouw (renovatie)project. Wij denken mee zodat je het beste resultaat 
bereikt op een zo effi ciënt mogelijke manier. Neem gerust contact op via  
0488 - 470 170, of kijk op www.recticelinsulation.nl/eurothane-silver

#recticelduurzaam
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In eerdere artikelen over CE-markering schreef ik onder meer over het 

verschil tussen CE en een nationaal keurmerk zoals KOMO of ATG.  

Ik gaf toen al aan dat CE slechts een paspoort is om bouwproducten 

in de EU te mogen verhandelen en niet gezien mag worden als  

keurmerk, zoals KOMO dat wel is. In dit artikel wil ik de handhaving  

van CE-markering behandelen en uitleggen wat dit in  

de praktijk inhoudt.

CE-markering en de 
handhaving ervan

IL&T
Een ander middel binnen de Construction Products  
Regulation (CPR) om controles uit te voeren op de CE- 
markering is dat de CPR eist dat iedere lidstaat een markt-
toezichthoudende autoriteit aanwijst. Er staat letterlijk in de 
CPR: “Om een gelijkwaardige en consequente handhaving 
van de uniale harmonisatiewetgeving te waarborgen, moe-
ten de lidstaten een doeltreffend markttoezicht houden.” 
In Nederland is dat Inspectie Leefomgeving en Transport 
(IL&T), onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat. De IL&T handhaaft de naleving van wetten en 
regelgeving door middel van toezicht, dienstverlening en 
opsporing en werkt zo aan veiligheid, vertrouwen en duur-
zaamheid in transport, infrastructuur, milieu en wonen.

Marco de Kok, Certificatie-expert bij SGS INTRON

Voor de stelling dat CE geen keurmerk is, zijn meerdere 
argumenten aan te voeren:
•  Producenten mogen vaak zelf hun producten initieel 

testen en de resultaten hiervan gebruiken in hun eigen 
Prestatieverklaring (DoP);

•  Als er al een genotificeerd laboratorium noodzakelijk is 
voor de initiële type testen, dan hoeven de producten  
niet te zijn bemonsterd door een onafhankelijke partij;

•  Veelal is er geen onafhankelijke controle op de  
“Factory Production Control” bij de producenten  
op de productielocatie. Als die er wel is, worden de  
producten niet in die controle meegenomen;

•  Er worden geen periodieke verificaties en controles  
gedaan op de eigenschappen van de producten;

•  In de Europese productnormen, die ten grondslag liggen 
aan CE-markering, zijn vaak geen eisen opgenomen voor 
de verschillende eigenschappen van een bouwmateriaal.

STOK
Dit is in een notendop de reden waarom CE-markering 
totaal niet te vergelijken is met een keurmerk zoals KOMO, 
ATG, Avis Technique, etc. De enige stok achter de deur om 
te zorgen dat een bouwproduct bij voortduring voldoet 
aan de declaraties in de prestatieverklaring, is dat het als 
een economisch delict wordt gezien als een product niet 
voldoet en dat zelfs degene die de prestatieverklaring 
 ondertekent hoofdelijk aansprakelijk gesteld kan worden.

Deze toezichthoudende en handhavende instanties stellen  
ieder jaar een programma op met focuspunten. Dat kunnen  
heel uiteenlopende onderwerpen zijn, zoals afval, bodem en 
grond, vervoer gevaarlijke stoffen en dus ook producttoe-
zicht. Binnen het producttoezicht zijn ook weer heel diverse 
typen producten te onderscheiden, zoals speelgoed,  
(elektrisch) gereedschap, machines en bouwproducten. 
Binnen de groep bouwproducten zijn weer heel veel ver-
schillende producten te onderscheiden. Het mag duidelijk 
zijn dat de IL&T niet alles tegelijk kan controleren, laat staan 
overal tot in de detail verstand van kan hebben.

VERSCHILLEN LANDELIJK
Tussen de toezichthoudende instanties van de lidstaten 
zijn verschillen te onderscheiden. Dit is onder andere terug 
te zien in de intensiteit en de frequentie van controles op 
bouwmaterialen. Waarschijnlijk door geld- en/of capaci-
teitsgebrek functioneert een instantie in bepaalde lidstaten 
niet zoals dat zou moeten, althans er zit hier veel verschil 
tussen. Daarnaast is er verschil in hoe de toezichthoudende 
instanties de inhoud van de CPR en waar men op moet 
toezien en handhaven interpreteren. Zo laaide in 2013/2014 
de discussie op over private keurmerken – zoals KOMO – 
in relatie tot CE. Deze discussie ging over het feit dat alle 

essentiële eigenschappen die door CE al waren afgedekt 
niet nog eens genoemd en gecontroleerd zouden mogen  
worden voor een privaat keurmerk, waar door een produ-
cent notabene vrijwillig voor gekozen wordt. Deze interpre-
tatie wordt weer niet gedeeld door de Belgische en Franse 
toezichthoudende instanties. In deze landen speelt deze 
discussie namellijk helemaal niet en kunnen de ATG’s  
en Avis Techniques gewoon in hun oorspronkelijke vorm 
blijven bestaan, inclusief de vermelding van alle essentiële 
eigenschappen. 

SPECIAL ISOLATIE EN BRANDVEILIGHEID

Marco d
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Het meten van de warmtegeleidingscoëfficiënt (Lambda-waarde) van isolatie.
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Deze discussie sluimert overigens nog altijd onderhuids 
door en lijkt zelfs weer enigszins op te laaien. Op de website 
beweert IL&T dat “het producttoezicht door de lidstaten van 
de Europese Unie op gelijke wijze wordt toegepast”.  
Dit is dus absoluut niet het geval. Op dezelfde webpagina 
is te lezen dat het producttoezicht om een Europese sa-
menwerking vraagt en dat informatie over inspectieresulta-
ten en interventies worden gedeeld via Europese informa-
tie- en communicatiesystemen voor markttoezichthouders 
(ICMS en Rapex). Het mag duidelijk zijn dat ik sterke  
twijfels heb aan het functioneren van deze samenwerking 
en uitwisseling.

CONTROLES ISOLATIE MATERIALEN
De afgelopen tijd hebben we kunnen merken dat IL&T wel  
degelijk markttoezicht houdt. Diverse producenten en  
distributeurs van isolatiematerialen zijn recentelijk bezocht 
door inspecteurs van IL&T. Gecontroleerd werd of de CE- 
markering op de juiste wijze tot stand is gekomen en op  
de juiste manier op het product is geplaatst (labels).  
Hierbij werd een aantal maal geconstateerd dat er op het  
label één of meerdere logo’s staan van een privaat keurmerk 
dat een overlap kent tussen met CE-markering gedecla-
reerde eigenschappen en dit keurmerk. Het waren echter 
keurmerken van lidstaten anders dan die van Nederland. 
Hiervoor hebben de desbetreffende producenten en  

distributeurs een waarschuwing gekregen; IL&T heeft aan- 
gegeven dat ze hun tegenhanger in de desbetreffende 
lidstaten hiervan op de hoogte zullen brengen. In zoverre 
werkt de samenwerking dan weer wel. Maar het blijft de 
vraag of die instanties er iets mee zullen gaan doen. 

LABORATORIUM
Verder is er door IL&T geconstateerd dat de producten soms  
niet vergezeld zijn van instructies en veiligheidsinformatie 
als deze producten in de markt geplaatst worden.  
Het verschil tussen deze recente controlebezoeken en de 
ervaringen met bezoeken uit het verleden is dat nu ook 
daadwerkelijk monsters van isolatiematerialen zijn genomen. 
Deze monsters zijn opgestuurd naar het geaccrediteerde 
en genotificeerde laboratorium van SGS INTRON BV in 
Sittard. Het doel hiervan is om deze monsters te testen op 
een aantal essentiële eigenschappen en de resultaten te 
vergelijken met de declaraties in de bijbehorende prestatie-
verklaring. Dit is voor zover ik weet nog niet eerder gebeurd, 
maar wat ik in principe wel toejuich. 

Laten we eerlijk zijn, het is en blijft een druppel op een 
gloeiende plaat en kan nooit bij voortduring garanderen 
dat een product blijft voordoen aan de declaraties zoals 
vermeld in de prestatieverklaring. De eigenschappen waar-
op nu gecontroleerd wordt zijn warmtegeleidingscoëfficiënt, 

dikte en densiteit. De warmtegeleidingscoëfficiënt is een 
duidelijke en voor de hand liggende keuze, maar persoon-
lijk had ik voor dikte en densiteit andere eigenschappen 
gekozen, zoals druksterkte of brandreactie. 

REVISIE
De Europese Commissie werkt aan een revisie van de CPR. 
Naast allerlei aanpassingen om de circulariteit van onze 
economie te bevorderen, is onder andere meer aandacht 
voor het markttoezicht in de verschillende lidstaten.  
Deze zullen beter geharmoniseerd moeten en gaan worden 
op het gebied van intensiteit en frequentie, maar ook op 
eenduidigheid. Impliciet zou je hieruit kunnen concluderen 
dat gevonden wordt dat men hier op dit moment nog in 
tekortschiet. Verder moet er een meldpunt komen waar 
marktpartijen kunnen melden als het vermoeden bestaat 
dat een product niet aan de declaratie(s) voldoet. Dit kan 
nu ook al, maar er is niet een apart en toegankelijk loket 
voor. Wat verder wellicht weinig mensen weten, is dat als 
een producent merkt dat hij een bouwproduct in de markt 

heeft gebracht dat niet voldoet aan de bijbehorende 
prestatieverklaring hij, naast het onmiddelijk nemen van 
corrigerende maatregelen, dit ook moet melden bij de toe-
zichthoudende instantie van de landen waar hij dit product 
heeft verkocht. Ik vraag mij af of dit ooit is gebeurd.

Misschien kan het juist als waardevol gezien worden dat 
private certificatie-instellingen als een verlengstuk van een 
toezichthoudende instantie fungeren voor de markt.  
Zo’n instelling staat dichter bij de markt, kan frequent con- 
troles doen op producten en ook het kwaliteitssysteem dat 
producenten hanteren beter beoordelen. Wellicht kan in de  
sanctiemaatregelen van KOMO opgenomen worden dat bij  
voortdurende tekortkomingen dit bij het toekomstige meld-
punt gemeld zal worden. Of ga ik dan iets te ver? Een hiaat 
in deze theorie is natuurlijk dat niet ieder bouwmateriaal dat 
CE-markering draagt ook gecertificeerd is door een private 
partij. Maar het is wel leuk om over te fantaseren. ■

SPECIAL ISOLATIE EN BRANDVEILIGHEID

Testblok dimensionele stabiliteit.

Isolatie wordt op druksterkte getoetst.



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
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De nieuwbouw van het distributiecentrum van supermarktketen PLUS 

in Oss draagt een BREEAM-Excellent certificaat. Dat betekent dat het 

project is getoetst op negen duurzaamheidsprestaties. ROCKWOOL® 

heeft daar een flinke steen aan bijgedragen door de toepassing van 

tienduizenden vierkante meters Caproxx Energy platdakisolatie en 

 MetaalbouwSysteem 209 Duo. 

Distributiecentrum  
PLUS BREEAM Excellent

Tekst: ROCKWOOL, fotografie: Walter Frisart

Het distributiecentrum van PLUS op industriegebied  
Vorstengrafdonk is een blikvanger geworden. Op ruim  
9 hectare grond is een pand van ruim 46.000 m2 en bijna 
30 meter hoogte verrezen. Het telt 92 laad- en losdeuren en 
heeft een productiecapaciteit van 400.000 colli per dag 
met een indrukwekkende hoeveelheid producten die vanaf 
eind 2022 naar circa 270 PLUS supermarkten wordt vervoerd. 
Het nieuwe DC gaat vier distributiecentra vervangen en zal 
één van de duurzaamste worden van ons land.

RECYCLEBAAR
In de duurzame ambities van PLUS past de toepassing van 
ROCKWOOL isolatie. Steenwol is een natuurproduct dat 
recyclebaar is en een lange gebruiksduur van meer dan 
75 jaar heeft. “Alles wat er aan bijdraagt dat het nieuwe 
distributiecen trum zo duurzaam mogelijk wordt gebouwd 
is van belang”, zegt Tinie Dorresteijn, manager vastgoed-
beheer van opdrachtgever PLUS Retail. “De keuze voor 
ROCKWOOL is daar een onderdeel van. Wij gaan uit van 
een langdurig gebruik van dit DC. Het feit dat steenwoliso-
latie recyclebaar is, is een duidelijke pré om te kiezen voor 
dit isolatiemateriaal.”
 
BRANDVEILIGHEID CRUCIAAL
Een andere reden om voor steenwol isolatie te kiezen heeft 
te maken met brandveiligheid. Volgens Dorresteijn een 

enorm belangrijke randvoorwaarde in de planvoorberei-
ding: “Wij gaan van vier naar één distributiecentrum, ons 
enige. Dan moet de brandveiligheid op het allerhoogste 
niveau staan, zodat we wat dat betreft geen enkel risico 
lopen. Met de keuze voor steenwol en de installatie van 
sprinklers is daar rekening mee gehouden.”

Toen bleek dat steenwolisolatie zou worden toegepast,  
was het voor Hollanddak duidelijk dat het een ROCKWOOL- 
product zou worden. “Op zich hebben we weinig invloed 
op de keuze van het materiaal”, stelt directeur Erwin van Os. 
“We moeten wat dat betreft het bestek respecteren.  
Maar wij werken wat steenwolisolatie betreft alleen met 
ROCKWOOL. We kennen de kwaliteit van haar producten 
en vertrouwen de service en de organisatie. Het toegepaste 
product Caproxx Energy is niet brandbaar, druk- en vorm-
vast, stabiel en zeer duurzaam. Allemaal eigenschappen 
die belangrijk zijn voor een opdrachtgever en gebouw-
gebruiker, maar ook voor de verzekeraar die zo min mogelijk 
risico wil lopen op schade.”

BELOOP- EN BELASTBAAR
Caproxx Energy was vervolgens de logische productkeuze 
voor de isolatie van het 55.000 m2 grote platte dak. Dat is  
vergelijkbaar met elf voetbalvelden. Als dakdekker wil je 
dan een materiaal hebben waarmee het gebouw zo vlug 
als kan wind- en waterdicht is. Dat is zeker gelukt, al liepen  
diverse bouwstromen dwars door elkaar. Van Os: “We hebben  

advertorial

PLUS gaat van vier naar één distributiecentrum.

Op 55.000 m2 dak staan 11.000 PV-panelen.

SPECIAL ISOLATIE EN BRANDVEILIGHEID
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De leverancier zat ook bij bouwvergaderingen, zodat we 
altijd vragen konden stellen of informatie konden opvragen. 
Met hen hebben we een goed partnership.” ■

ROCKWOOL speelt in op BREEAM
Het nieuwe DC van PLUS wordt gebouwd volgens het  
BREEAM ‘Excellent’ certificaat. Dat betekent dat er getoetst 
is op negen duurzaamheidsaspecten. ROCKWOOL is een 
uiterst duurzaam isolatiemateriaal en hecht veel waarde 
aan het inzichtelijk maken van duurzame prestaties.  
Daarom laat ROCKWOOL zien in welke BREEAM-categorieën  
(Gezondheid & Comfort, Energie, Materialen, Afval) haar 
isolatie-oplossingen punten scoort. De bijdrage van  
ROCKWOOL in BREEAM-NL is goed voor maximaal 40 punten.

PROJECTGEGEVENS
• OPDRACHTGEVER: PLUS
• ARCHITECT: DA VINCI
• HOOFDAANNEMER: BOUWBEDRIJF VAN DE VEN
•  INSTALLATIES: KANTERS ELEKTRO (E),  

DKC TOTAALTECHNIEK (W)
• DAKDEKKER: HOLLANDDAK
• ADVISEUR BREEAM: C2N

het liefst dat vlak na de aanleg van de isolatie niemand 
meer over het dak loopt, maar dat was bij dit project een 
illusie.” Zo moesten de technische installaties nog op het 
dak worden geïnstalleerd waardoor er flink loopverkeer was 
vlak na de aanleg van de isolatie. Caproxx Energy is wat 
dat betreft gunstig omdat deze drukvaste en stabiele plaat 
direct na aanleg beloop- en belastbaar is met een hoge 
ponsweerstand.

VRIJWEL GEEN SNIJAFVAL
Hollanddak heeft in twee lagen 100 mm en 120 mm isola-
tieplaten mechanisch met parkerschroeven op het staaldak 
bevestigd. Een monsterklus, niet alleen qua omvang, maar 
ook qua verwerking. De platen moesten naadloos in half-
steensverband worden gelegd. Van Os: “Per dag hebben 
we circa 750 à 1.000 meter gelegd. Het isoleren nam zo 
circa elf weken in beslag. Omdat de isolatie just-in-time 
werd geleverd en in de juiste hoeveelheden op het dak 
werden gezet, konden we soepel doorwerken zonder grote 
problemen. Ondanks de grote hoeveelheid isolatie hebben 
we minder dan een procent aan snijafval overgehouden!”
Hollanddak heeft voorafgaand aan de uitvoering contact 
gehad met de technische afdeling van ROCKWOOL over 
het feit dat het dak wordt belegd met 11.000 PV-panelen. 
Van Os: “We hebben gebruik gemaakt van de verwerkings-
richtlijn die ROCKWOOL heeft geschreven voor de toepas-
sing van platdakisolatie in combinatie met zonnepanelen. 

Hier staat straks (brandveilig) een indrukwekkende hoeveelheid producten opgeslagen die vanaf eind 2022 naar circa 270 PLUS supermarkten 

worden vervoerd.

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

rockwool.nl/rockcycle

Rockcycle®

Scan de code voor
meer informatie

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl
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Ondanks de al jaren stringente regelgeving ten aanzien van de brand-

veiligheid op daken is de discussie over brandveilig ontwerpen en 

uitvoeren nog steeds actueel. De discussie is met name opgerakeld 

doordat het dak meer en meer wordt ingericht met ‘meubilair’ voor  

onder andere multifunctioneel gebruik, met als 

versterkende factor de energietransitie.

Normen en testen

dat de producenten van met name de bitumen- en  
kunststofindustrie die op de Nederlandse markt vertegen-
woordigd zijn hun producten al enige tijd hebben aan-
gepast aan de algemene eis van vliegvuur bestendigheid 
conform NEN 6063. 

TESTMETHODE CONFORM NEN 6063
In NEN 6063 wordt de methode beschreven waarmee kan 
worden bepaald of een dak al dan niet brandgevaarlijk 
is. De testmethode die wordt omschreven start met het 
ontsteken van houtwol in een metalen korf op een te testen 
element. Vervolgens wordt door middel van waarneming, 
op basis van de in de norm beschreven criteria, vastgesteld 
of het dak al dan niet brandgevaarlijk is. Wanneer een dak 
brandgevaarlijk is, bestaat de kans dat er branduitbreiding 
en brandoverslag kan plaatsvinden door middel van vlieg-

Erik Steegman, Kiwa BDA testing

Tevens is ook de discussie opgelaaid vanuit verzekeraars 
die wellicht conclusies trekken die niet geheel gegrond zijn.  
Het gebruik van materialen binnen de dakbedekkings-
constructie die in hun ogen bijdragen tot mogelijk grotere 
brandschade, leidt ertoe dat het gebouw en de inboedel 
niet meer wordt verzekerd. Overigens geeft de verzekeraar 
wel het advies om bij bestaande bouw vooraf melding te 
maken van wijzigingen aan het dak om gezamenlijk tot 
een oplossing te komen. De discussie over de verzekerbaar-
heid resulteert in het door producenten van isolatiemateria-
len aantoonbaar maken dat een dakbedekkingssysteem 
veelal voldoet aan de geldende eisen. Bij brandtesten, zoals  
bij Kiwa BDA Testing in Gorinchem, is een duidelijke verschui- 
ving zichtbaar. Volledige PV-installaties op dakbedekkings- 
constructies worden onderworpen aan een indicatieve 
brandtest om kennis inzake het brandgedrag op te doen. 
Onder voorzitterschap van Chris van der Meijden werkt de 
NEN werkgroep in de tussentijd aan een beoordelingsme-
thode voor een brandveilige toepassing van PV-installaties in  
en op daken en gevels; waarbij is aandacht voor het verder 
verminderen van de risico’s van brand vanuit PV-installaties. 
Uiteraard wordt hierbij ook gekeken naar brede maatregelen 
die kunnen leiden tot een brandveilige toepassing en ver-
dere beperking van gevolgschade bij brand, een belang-
rijk thema voor verzekeraars en opdrachtgevers.

BOUWBESLUIT
Terug naar het Bouwbesluit waar de grenswaarde wordt 
omschreven: “De bovenzijde van een dak van een bouw-
werk is, bepaald volgens de NEN 6063 niet brandgevaarlijk.” 
Deze zinsnede is ook opgenomen vanuit het Bouwbesluit  
in de Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingen 2018. Er staan 
nog enige uitzonderingen in het Bouwbesluit waarop de  
regel niet hoeft te worden toegepast, maar duidelijk is  

vuur. Er zijn twee mogelijkheden om te testen: enerzijds de 
werkelijk te testen opbouw vanuit een projectomschrijving, 
anderzijds de standaard opbouw die omschreven staat 
in de NEN 6063. De standaard opbouw bestaat uit een 
geïsoleerd- of niet geïsoleerd dak. In de norm wordt naar 
aanleiding van de testmethode al dan niet een mogelijk-
heid tot extrapolatie aangegeven.
Het geïsoleerde standaard testdak bestaat uit:
•  een onderconstructie van geprofileerd stalen dakplaat 

profieltype 106, dikte 0,75 mm;
•  isolatiemateriaal: naakt geëxpandeerd polystyreenschuim 

EPS 100 brandklasse E, direct of indirect mechanisch 
bevestigd op de onderconstructie;

•  een scheidingslaag tussen isolatiemateriaal en dak-
bedekkingssysteem van naakt glasvlies van 100 g/m2;

•  een dakbedekkingssysteem waarbij de positionering  
van de naden moet zijn ontleend aan de NEN 13501-5.

Deze norm is niet geschikt voor bepaling van het brandge-
drag van begroeide daken en PV-modules. Voor begroeide 
daken zijn specifieke documenten beschikbaar zoals de 
NTA 8292 en voor PV-modules de NEN 7250 (zonne-energie-
systemen-, integratie in daken en gevels- bouwkundige 
aspecten) en de CLC/TR 50670 (testmethode voor daken 
met niet-geïntegreerde PV-panelen). De laatste norm voor 
PV-modules met testmethode is beschikbaar maar momen-
teel slechts indicatief.

BRANDVEILIG WERKEN CONFORM DE NEN 6050
De NEN 6050 is ontstaan vanuit de uitvoerende dakensector. 
Door het optimaliseren van het ontwerp en de detaillering 
van platte daken is de kans op het ontstaan van branden 
waarbij de brander wordt gebruikt beperkt. De brander blijft 
op het dak, waarbij dakopstanden, dakdoorbrekingen en 
overkragende bouwdelen, brandbaar stof en vuil in kieren 
en holle ruimten niet in aanraking mogen komen met open 
vuur. Bij opstanden en dakranden moet de brandgevaarlijke 
ondergrond eerst afgeschermd worden tegen indringing van 
vlammen en vonken. Dit geldt ook voor dakdoorbrekingen 
en dakdoorvoeren waarbij een brandveilige zone wordt 

aangegeven. Bij opgaand werk is een 75 cm vrije zone 
bedacht. Ondergronden die bestaan uit beton mogen wel 
worden voorzien van materialen die aangebracht worden 
met de brander. 
Als aanvulling is in de Vakrichtlijn gesloten dakbedekkings-
systemen 2018 de volgende tekst opgenomen: ‘Bij goot - 
constructies die onder waterkerende dakbedekkings sys-
temen zijn afgewerkt en op dakkapellen niet met open 
vuur werken.’ 
Het vaststellen van de norm heeft overigens ook geleid tot  
de versnelde ontwikkeling van zelfklevende bitumen dak-
banen en materialen voor afscherming van de dakrand en 
opgaand werk. Ook heeft deze norm geleid tot de ontwikke-
ling van andersoortige gasbranders en het meer toepassen  
van heteluchtgereedschap. Er zijn na het verschijnen van de  
norm meerdere onderzoeken gedaan naar het combineren 
van andersoortige zelfklevende materialen op bestaande 
bitumen dakbanen. Ook de afwerkingen van bijvoorbeeld 
onverzadigde gewapende polyesters op verschillende 
bitumen fabricaten zijn als oplossing voor brandvrij werken 
onderzocht. Nog steeds ervaart de dakdekker dat onder 
minder goede weersomstandigheden een duurzame water- 
dichte verwerking van een zelfklevend bitumen systeem 
moeilijker duurzaam te realiseren is. Derhalve blijft de 
discussie overeind inzake de maatregelen voor brandveilig 
werken. Bijkomend voordeel voor de uitvoerende bedrijven: 
langdurige drogere periodes worden omvangrijker en de 
gemiddelde natte en koude periode vanwege de verande-
ring van ons klimaat zeldzamer! ■

Erik Steegm
an

 ERIK STEEGMAN

Testmethode NTA 8292 extensief begroeide daken  

door Kiwa BDA Testing.

Houtwol in een metalen korf wordt ontstoken  

op het te testen element.

“ Volledige PV-installaties op  
dakbedekkingsconstructies 
worden onderworpen aan  
een indicatieve brandtest om 
kennis inzake het brandgedrag 
op te doen.”

SPECIAL ISOLATIE EN BRANDVEILIGHEID

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl
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CIRCULAIR BOUWEN

Bij de aanbesteding van nieuwbouwprojecten gaat  
het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) in 2023 een strengere  
Milieu Prestatie Gebouw (MPG) hanteren dan de wettelijke 
minimumnorm. Het Bouwbesluit, dat bepalend is voor alle 
regelgeving in de sector, gaat uit van een MPG van 0,9.  
Met de aanscherping van de MPG-norm, een graadmeter 
voor de totale milieubelasting van een gebouw, wil het RVB 
de bouwsector stimuleren om verder te verduurzamen.  
“In de praktijk blijkt dat de norm uit het Bouwbesluit van 0,9  
relatief makkelijk wordt gehaald”, vertelt expert duurzaam 
aanbesteden Sander de Iongh van het RVB. “In onze aan- 
bestedingen gaan we de lat daarom geleidelijk hoger 
leggen, zodat marktpartijen geprikkeld worden om steeds 
duurzamer te bouwen.”

DROGE VERBINDINGEN
Losmaakbaarheid van het gebouwontwerp wordt naast de 
steeds strenger wordende MPG-norm een ander belangrijk 
beoordelingspunt. Dit betekent dat een gebouw relatief 
makkelijk weer uit elkaar gehaald kan worden. Wat het 
 mogelijk maakt om gebouwdelen, bijvoorbeeld gevels, 
vloeren, daken of draagbalken, in zijn geheel opnieuw te 
gebruiken. De Iongh: “In het gebouwontwerp moeten ‘natte 
verbindingen’, zoals vloeren en wanden die op de bouw-
plaats aan elkaar worden gestort of gelijmd, zoveel mogelijk 
plaatsmaken voor ‘droge verbindingen’ die bijvoorbeeld zijn  
vastgeschroefd en daarom makkelijk weer zijn los te maken.”

DOWNCYCLING’ VS ‘UPCYCLING’
Bij de aanbesteding van grootschalige renovaties worden 
opdrachtnemers beloond voor het gebruik van zo min 
mogelijk nieuw materiaal. En nieuw materiaal wat toch 
wordt gebruikt, moet zoveel mogelijk herbruikbaar zijn of 
‘biobased’, wat betekent dat grondstoffen net als bijvoor-
beeld een boom binnen één generatie vervangen kunnen 
worden. Daarnaast worden partijen beloond voor het 
hergebruiken van de materialen die uit het te renoveren 
pand komen. 

Bij sloopprojecten wordt voor de aanbesteding per project 
in kaart gebracht wat de kansen zijn voor hergebruik van 
verschillende materialen en gebouwdelen. Bouwbedrijven 
geven vervolgens op basis van het onderzoek aan wat zij 
van het slooppand op welke manier willen hergebruiken. 
Aannemers krijgen bij de aanbesteding van sloopprojecten  
minder punten voor ‘downcycling’, bijvoorbeeld als beton-
nen vloeren worden vermalen tot gruis. Voorstellen voor 
‘upcycling’, bijvoorbeeld direct hergebruik van beton-, 
stenen- of staalelementen, leveren extra punten op.

Ook bij herinrichting van een gebouw, de zogenoemde 
inbouwpakketten, worden vanaf 2023 aanvullende circulari-
teitseisen gesteld. Denk hierbij aan inzet van een minimum 
aandeel van ‘biobased’ en hergebruikte materialen.  
“Aanbiedingen voor nieuwbouw, renovatie, sloop of beheer-
opdrachten waar circulariteit geen deel van uitmaakt, 
komen er vanaf 2023 niet meer in.” ■

Het Rijksvastgoedbedrijf stelt met ingang van 2023 strengere circulari-

teitseisen bij de aanbesteding van alle nieuwbouw-, onderhouds- en 

renovatieprojecten. Doel is om in 2030 het gebruik van niet duurzame 

materialen zoals beton, staal en bakstenen te halveren en hergebruik 

te stimuleren. 

Rijksvastgoedbedrijf scherpt  
circulariteitseisen bouwers aan

Barbara Heijl, projectmanager bij het Rijksvastgoedbedrijf en  

Robert Brugman, projectmanager namens de bouwer, bij de  

renovatie van het Rijkskantoor op de Surinameweg in Haarlem,  

dat circulair wordt gerenoveerd. (Foto: RvB/Bas Kijzer)

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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SPECIAL ISOLATIE EN BRANDVEILIGHEID

Brandveiligheid en isolatie van daken is een erg actueel onderwerp, 

denk daarbij ook aan brandpreventie en PV-installaties. Vooral bij  

de combinatie dakisolatie en PV-installatie spelen verzekeraars van 

gebouwen een grote rol. Immers, allereerst moet er sprake zijn van een 

dak met een afdoende dakbelasting voor het plaatsen van PV-panelen.  

Ook moeten de geplaatste PV-panelen bestand zijn tegen een  

bepaalde windbelasting. Verder moet het dak volgens verzekeraars 

in zo’n combinatie bij voorkeur onbrandbaar zijn. Bij het maken van 

een dergelijk dak is het dus aan te raden om vooraf als eigenaar/

opdrachtgever, maar ook als betrokken aannemer, overleg te hebben 

met de verzekeraars van het te realiseren of aan te passen gebouw.

(Juridische) complicaties  
bij het onderwerp  
brandveiligheid van daken

met een brandschade? Die zal normaal gesproken door 
de verzekerde (normaliter de gebouweigenaar) worden 
gemeld bij de verzekeraar. Ervan uitgaande dat er sprake  
is van een afdoende brandverzekering en een dekking 
onder de polis zal de verzekeraar uitkeren onder aftrek van 
een eventueel eigen risico.

Volgens de wet treedt de verzekeraar in de rechten van de 
verzekerde (normaliter de gebouweigenaar) en kan deze 
verhaal halen op de veroorzaker. De complicatie van de 
brandregresregeling laat ik in dit artikel buiten beschouwing.

RECENT VOORBEELD UIT DE RECHTSPRAAK 
Regelmatig wordt er geprocedeerd over zaken waarin als  
gevolg van werkzaamheden aan een dak brand is ont-
staan. In september 2022 is er een zaak over een brand 
uit 2012 aan de Hoge Raad voorgelegd over onzorgvuldig 
werken tijdens dakwerkzaamheden, waardoor er brand 
was veroorzaakt. Door de brand was er schade toegebracht 

Koen Roordink, advocaat bij  
Poelmann & Van den Broek Advocaten

THIALF
Een voorbeeld waar dit niet goed ging, is het dak van het 
Thialf ijsstadion (zie ook de Volkskrant van 30 oktober 2022). 
Sinds het opleveren van het dak en de daarop geïnstalleerde 
zonnepanelen in 2020 mogen de zonnepanelen wegens 
het brandgevaar niet gebruikt worden van verzekeraars.  
De combinatie van PV-panelen met dakisolatie van piep-
schuim is voor verzekeraars een ‘no-go’. Inmiddels zijn er aan-
passingen aan het dak aangebracht, waardoor het ernaar 
uitziet dat dit op korte termijn wel in gebruik mag worden 
genomen. Gelet op de sterk gestegen energiekosten is dat 
voor het ijsstadion uiteraard van het grootste belang.

JURIDISCHE GEVOLGEN BIJ BRANDSCHADE
Het voorgaande is uiteraard relevant omdat er bij brand  
en brandschade juridische gevolgen zijn. Wat gebeurt er 

aan een luchtbehandelingsinstallatie op het dak en aan 
technische installaties in het gebouw. Door rookontwikkeling 
is de automatische schuimblusinstallatie geactiveerd,  
waardoor het magazijn in het gebouw vol met schuim is 
komen te staan en de daar opgeslagen goederen zijn ver-
ontreinigd. De schade bedroeg meer dan een half miljoen 
euro. Er was sprake van een gedekte schade. De verzeke-
raars hebben onder de polis, na aftrek van het eigen risico,  
de schade vergoed. 

Vervolgens gingen de verzekeraars verhaal halen op de 
veroorzaker van de brand. Daartoe hebben zij een gerech-
telijk procedure aangespannen tegen de aannemer.  
De aangesproken aannemer heeft zijn onderaannemer, 
aan wie hij het werk had uitbesteed, aangesproken en 
die onderaannemer heeft op zijn beurt weer de door hem 
ingeschakelde ZZP-er in vrijwaring opgeroepen. Kortom: een 
kluwen van procedures. In deze procedure zijn ook diverse 
deskundigen ingeschakeld die hebben onderbouwd  

waarom de aannemer verantwoordelijk te houden was 
voor de brand en de schade die daarvan het gevolg was.  
In de procedure kwam namelijk vast te staan dat er onvol-
doende zorgvuldig was gewerkt en dat de aannemer daar-
voor verantwoordelijk te houden was. 

De aannemer was het daar niet mee eens en was daar-
naast van mening dat hij een beroep kon doen op zijn 
algemene voorwaarden. In die voorwaarden was de aan-
sprakelijkheid uitgesloten en in ieder geval beperkt.  
Echter, de rechter aan wie de zaak was voorgelegd, 
oordeelde dat deze algemene voorwaarden niet waren 
overeengekomen. Bovendien gaf de rechter aan dat,  
ook als dat wel het geval zou zijn geweest, een beroep op 
die algemene voorwaarden (met name de aansprakelijk-
heidsbeperking) niet mogelijk zou zijn in geval van grove 
schuld. Volgens de rechter was er sprake van grove schuld 
van de aannemer omdat er in strijd met geldende richtlijnen 
onzorgvuldig was gewerkt.

KORTOM
Brandveiligheid in combinatie met isolatie en PV-panelen 
en zorgvuldig werken is van groot belang. Stem, zeker bij 
twijfel over dakconstructies die moeten worden uitgevoerd, 
vooraf af met opdrachtgever en vooral de gebouwverzeke-
raar of de constructie inderdaad is toegelaten. 
Immers, er is een verschil tussen brand tijdens uitvoering 
van het werk en brand ontstaan na oplevering van het 
werk, vanwege gebreken in het werk. ■

Koen Roordink, advocaat bij  

Poelmann & Van den Broek Advocaten

JURIDISCHE ZAKEN

Wenst u fi jne feestdagen 
en een gezond 2023

Vondelstraat 8
5216 HJ ’s-Hertogenbosch

info@qualityroofi ngsystems.nl 
www.qualityroofi ngsystems.nl
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Bij de Rietplas in Houten realiseert 

Bouwbedrijf van Grunsven  

92 appartementen, een welkome 

aanvulling voor het woningaanbod  

in deze drukke regio. Snelheid en 

kwaliteit zijn beiden gewenst, er wordt  

van alle kanten meegekeken naar 

de aantallen en milieuprestaties. 

Houten groeit dan ook als kool. 

Appartementen in  
Houten voorzien van  
FM-approved isolatie

Tekst en beeld: Unilin

De dakbedekking van de appartementen wordt aan-
gebracht door Martens Dakbedekking uit Gemert, 
die in de regio veel projecten oplevert. Haico Martens 
is zelf bij de bouw betrokken en legt uit wat er wordt 
neergezet: “De appartementen worden in drie fasen 
gebouwd. In totaal gaat het om 1.800 m² dakopper-
vlakte, met twee platte daken van 325 m2 en het groot-
ste dak van 1150 m2.” De pakket met isolatie en de 
dakbedekking is opgebouwd met een laag damprem-
mende folie en daarop twee lagen Utherm Roof LE Pro 
isolatieplaten, waarvan de bovenste laag is voorzien 

van afschot; dit alles wordt alles mechanisch gefixeerd met 
een schroef-tule combinatie. Als toplaag is bitumineuze 
bedekking gebrand.

TIJDWINST DOOR SAMENWERKING 
“De twee daken van 325 m2 hebben we elk in drie dagen  
tijd gelegd”, vervolgt Martens. “Voor het grootste dak hadden 
we ongeveer acht dagen nodig. Die tijdwinst in de aanleg 
is te danken aan het voorwerk dat we samen met Unilin 
hebben kunnen doen. Zij hebben voor ons een legplan 
gemaakt. Dat je vooraf samen naar het werk kijkt betaalt 
zich terug in alle stappen van het bouwproces. Het legplan 
is ook belangrijk voor het behalen van de energienormen, 
dat lukt niet enkel met het maken van rekensommen.  
Voor de juiste uitvoering zijn de praktische legtekeningen 
en de aanlevering van het materiaal belangrijk. Dat wordt 
allemaal goed voorbesproken met de voormannen, zodat 
we de dakbedekking kunnen opleveren zoals die op de 
tekening staat.”

FM APPROVED 
De verzekeraar speelt ook een rol in het verhaal. Martens: 
“De verzekeraar heeft gevraagd om FM approved dak-
isolatie aan te brengen. Dat is met Unilin geen probleem.  
De Utherm Roof LE Pro is getest door FM Global en voorzien 

van het certificaat ‘FM Approved’ voor platte 
daken. Deze extra kwaliteit is voor de klant 
van groot belang.” 

AFVAL SCHEIDEN 
De bouw ziet er netjes uit, iets waar Martens 
grote waarde aan hecht. “Afval is me een 
doorn in het oog. Daarom doen we samen 
met Unilin Insulation een pilot voor het ver-
minderen van de hoeveelheid afval op de 
bouwplaats. We scheiden alle materialen en 
de resten PIR worden opgehaald door Unilin. 
Eerst hadden we een negen kuub container 
op de bouw staan, nu verzamelen we het in 
bigbags en gaat het mee naar ons bedrijf in 
Gemert waar een container van dertig kuub 
staat. Als die vol is, brengt Unilin een nieuwe 
en verwerken ze het afval.”

TEVREDEN MEDEWERKERS,  
GOED EINDRESULTAAT
De samenwerking tussen Unilin Insulation en  
Martens Dakbedekking is er een van de lange 
termijn. “Voor ons is het belangrijk een mooi 
stuk werk op te leveren. De jongens werken 
hard en ik wil dat ze dat met de goede mate-
rialen kunnen doen.”  

“De Unilin platen laten zich uitstekend verwerken en zijn 
goed hanteerbaar, dat is belangrijk voor het werkplezier 
en het eindresultaat. Sowieso heb ik met Unilin Insulation 
een heel goed contact. De communicatie loopt soepel, 
we werken goed samen. Wat mij betreft doen we nog veel 
projecten op deze manier!” ■

SPECIAL ISOLATIE EN BRANDVEILIGHEID PROJECT

92 appartementen in aanbouw. 

Voor het grootste dak waren ongeveer acht dagen nodig.

Medewerkers van Martens Dakbedekking bestuderen het legplan.

De Unilin platen laten zich uitstekend verwerken en zijn goed hanteerbaar.
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Om aan de groeiende vraag van maatwerkoplossingen in diverse 

typen isolatiematerialen te kunnen voorzien, heeft WECAL recent fors 

geïnvesteerd in nieuwe productielijnen. Met name het maat- en  

zaagwerk in minerale wol producten heeft in 2022 een enorme vlucht 

genomen. Reden waarom naast de nieuwe productielijnen ook geïn-

vesteerd is in milieuvriendelijke afzuigtechnieken zodat de uitbreiding 

van de productieactiviteiten wederom veilig en gezond uitgevoerd 

kunnen worden. In deze special brandveiligheid gaan we specifiek in 

op de maatwerkoplossingen met minerale wol isolatie in te zetten als 

ventilatiestop, brandscherm of -schot, geluidsreductie en fire stop,  

in daktoepassingen voor zowel platte als licht hellende daken. 

WECAL investeert in 
nieuwe productielijnen

In mei 2017 schreef WECAL in Roofs reeds over een zoge-
naamde hybride dakopbouw (steenwol + PIR) met daarbij 
het belang van detaillering met maatwerk in minerale 
wol. Een recent symposium over brandveiligheid in gevels 
geeft aan dat naast brandbaarheid van materialen ook 
het voorkomen van ventilatie een belangrijke bijdrage kan 
leveren aan brandveiligheid. Ook voor daken kunnen hier 
nu maatwerkoplossingen voorgesteld worden.

MAATWERK IN MINERALE WOL
De investering in nieuwe zaaglijnen voorziet met name in 
de mogelijkheid een grotere spreiding in densiteit minerale  
wol of andere onbrandbare producten te kunnen verzagen  
(van 20 kg/m3 tot 1.300 kg/m3) en geeft voor de lichtere  
densiteit tot 400 kg/m3 ook de mogelijkheid dikkere produc-
ten te verzagen. Onder minerale wol wordt hier met name 
glaswol en steenwol (KNAUF) bedoeld. Andere producten 
voor maatwerkoplossingen zijn cementgebonden vezel-
platen en perlietisolatie (FESCO) al dan niet gemodificeerd 
met keramische vezels (BATIBOARD). Dikkere producten kun-
nen hierbij worden opgebouwd door onderlinge verlijming 
op de productielijmstraat zodat alle bewerking op 1 locatie 
kunnen plaatsvinden. De nieuwe afzuiginstallatie op deze 
zaaglijnen zorgt daarbij voor het direct verwijderen van 
vrijkomende stofdeeltjes. De nieuwe zaaglijnen maken het 
mogelijk om nog nauwkeuriger op maat te kunnen produ-
ceren waarbij toleranties tot 0,5 mm instelbaar zijn. 

Erik de Waard, Technisch Development & Support Specialist 
van WECAL

WECAL is vanaf 1998 actief met maatwerkproducten in 
zowel de sectoren dak, gevel- & metaalbouw als de sector 
industrie onder de noemer ‘isolatietechniek’. De productie-
afdeling maakt met verschillende productielijnen klant-
gerichte isolatieproducten voor o.a. de betonindustrie, de 
gespecialiseerde bouwmaterialenhandel en de technische 
groothandel. Zaagwerk, freeswerk, verlijming, sealwerk, 
maar ook schilderwerk en maatvoering met gecertificeerde 
isolatiematerialen en afwerkmaterialen vindt plaats met 
een modern machinepark dat nu is uitgebreid met nieuwe 
zaaglijnen en een moderne ventilatie-unit.

MOGELIJKHEDEN VENTILATIESTOPS
WECAL beschikt over een groot aantal mallen voor het 
verzagen van flexibele minerale wol producten tot zoge-
naamde betonproppen. Deze overmaats geproduceerde 
proppen zijn bedoeld om de uiteinden van o.a. kanaalplaat-
vloeren af te dichten zodat ter plaatse zo min mogelijk 
ventilatie optreedt. In platte en hellende daken uitgevoerd 
met dichte geprofileerde staalplaten zou het risico op 
brandvoortplanting onder het dakbedekkingssysteem in 
cannelures behoorlijk gereduceerd kunnen worden door 
toepassing van cannelurevulling. De cannelurevulling  
zorgt er namelijk voor dat een eventuele brandbare damp-
remmende laag ‘ingedekt’ wordt waardoor deze niet de 
mogelijkheid krijgt zich voor te planten aan de onderzijde 
(geen schoorsteeneffect in de cannelures).

Daar waar brandmuren door het dak steken, zien we vaak 
in een zone van ca. 2 m breed onbrandbare steenwoldak-
isolatie toegepast. Soms ook aangevuld met cannelure-
vulling. Dit laatste moet eigenlijk de standaard worden ter  
vermijding van de discussie over ‘koude-brug’ via de steen-
wolisolatie die in gelijke hoogte wordt toegepast als de  
ernaast liggende PIR isolatie (140 mm). Immers: ter plaatse 
van de cannelures is dan ook nog eens isolatie voorzien. 
Dikwijls zien we ook nog de toepassing van een brand-
werende beplating (zoals bijv. BATIBOARD A1) aan de bin-
nenzijde tegen het staaldak. Indien ook hier het staaldak 
zou worden uitgevuld met vulling, dan is over heel de zone 
geen risico meer op koudebrug, naast het feit dat zowel 
aan onder- als bovenzijde geen ventilatie plaatsvindt in  
het staaldak.

BRANDSCHERM OF -SCHOT
Ter plaatse van staaldaken die op de brandmuur liggen 
en niet door het dak steken, komt toepassing van op 
maat gemaakte minerale wol als brandschot of -scherm 
in beeld, zowel aan onder als bovenzijde ter plaatse van 
de muuroplegging. In de foto onder zie je de werking van 
een brandschot aangebracht enkel aan de onderzijde op 
de draagmuur. In de zone zonder cannelurevulling kan de 
brand zich dan voortplanten van ruimte 1 naar ruimte 2 
door ventilatie en warmteverplaatsing. Een 2e brandschot 
of een cannelurevulling kan er dan voor zorgen dat de 
brandvoortplanting zo lang mogelijk wordt tegengegaan. 
Ook hier beschikt WECAL over een groot aantal mallen  
om maatwerkoplossingen in horizontale brandmuren te 
kunnen leveren.

GELUIDSREDUCTIE
Voor staaldaken met geperforeerde wanden en/of geper-
foreerd bovendak wordt ingesealde cannelurevulling inge-
zet voor reductie en absorptie van geluid. Omdat de daken 
geperforeerd zijn, is inzet van niet ingesealde cannelure-
vulling eigenlijk niet mogelijk omdat dan het risico bestaat 
dat vezels via de perforaties in de ruimte eronder belanden.  
Het sealen van de cannelurevulling vindt dan plaats met  
microgeperforeerde folie. De microperforaties zorgen ervoor  
dat de folie minder als een geluidsbarrière gaat werken,  
toepassing van een geluidstechnisch dampscherm erboven 
in de dakconstructie verdient hierbij de voorkeur. WECAL 
kan de ingesealde cannelurevulling voor de diverse typen 
staaldaken leveren in uitvoering glaswol of steenwol.

Verdere optimalisatie van de geluidseigenschappen kan 
gerealiseerd worden met harde persing steenwol Smartroof C  
of FESCO C perlietisolatie direct op het geluidstechnische 
dampscherm. In het leverprogramma van WECAL is hiervoor  
de SONIC ROLL van Polyglass S.p.A. beschikbaar.
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Op deze wijze kunnen de pluvia’s (standaard toegepast op 
dit type grotere daken) en de eventuele pluvia overstorten 
worden aangebracht in de ‘zachtere’ zone met minerale 
wol. In de praktijk levert deze werkwijze minder staand 
water (max. 600 mm in de goot) dan wanneer een stijvere 
harde niet onbrandbare isolatie wordt doorgelegd in de 
gootzone.

STANDAARD ZAAGWERK
Vanuit de markt is er ook nog steeds vraag naar ‘volle’ 
hoeken en ‘holle’ hoeken die als mastiekschroot in de rand-
detaillering kunnen worden ingezet om de aansluiting ter 
plaatse makkelijker te maken met minder risico op lekkages 
(flexibele beweegbare hoekverbinding). Standaard afme-
tingen zijn 100x100 mm en 150x150 mm, middels verlijming 
en/of verzagen kunnen nu ook grotere en/of niet gelijk-
matige hoeken worden geproduceerd.

WECAL BOUWT DOOR
Voor meer informatie over de (maatwerk) producten van 
WECAL en welke mogelijkheden er nog meer zijn voor 
brandveilige daktoepassingen in (hybride) platte en licht 
hellende daken, kunt u voor specifieke projectsituaties  
nadere informatie opvragen via www.wecal.nl.  
Uiteraard is het ook mogelijk telefonisch contact op te  
nemen via 0343 – 59 50 10 of te mailen naar info@wecal.nl.

FIRESTOP MAATWERK
Voor met name de hele grote dakoppervlakken en daar 
waar additioneel een PV-systeem op is voorzien, is het aan 
te bevelen het dak te verdelen in brandcompartiment, 
gebruikmakend van stroken steenwol in combinatie met 
gedeeltelijke cannelurevulling. Op de meeste staaldaken 
zien we het afschot gecreëerd worden in de constructie: 
de geprofileerde staalplaten lopen dan parallel aan het 
afschot of loodrecht erop.

In de situatie dat de staalplaten parallel aan het afschot 
lopen, kunnen compartimenten gemaakt worden door op 
regelmatige wijze:
•  In 2 cannelures een strook cannelurevulling te voorzien 

van boven naar beneden;
•  Bovenop het dampscherm een strook steenwolisolatie 

(min. 400 mm) te voorzien in dikte van de ernaast  
liggende niet onbrandbare isolatie;

•  Bovenop de dakbedekking een beschermbaan met 
een vlakke tegel min. 500 x 500 mm te voorzien, dragend 
afgesteund op de niet onbrandbare isolatie.

Op deze wijze kunnen de tegels ook aangemerkt worden 
als looppaden en geïntegreerd worden in het dakontwerp.

In de situatie dat de staalplaten haaks aan het afschot 
lopen, kunnen compartimenten gemaakt worden door op 
regelmatige wijze:
•  In 2 cannelures in de gootzone een strook cannelure-

vulling te voorzien;
•  Bovenop het dampscherm een strook steenwolisolatie  

(min. 600 mm) te voorzien in dikte van de ernaast liggende 
niet onbrandbare isolatie (deze is bovendien makkelijker 
aan te sluiten op de goot, zonder verhogingen).

Gootzone met steenwolisolatie

Gootzone met stijve, niet onbrandbare isolatie

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

0343 - 59 50 10

WECAL: Compleet en objectief in isolatie- & dakbedekkingsmaterialen

UITGEBREID IN ONS ASSORTIMENT:
MAATWERK IN MINERALE WOL
✓  Zaagwerk met minimale toleranties in minerale wol en brandwerende beplating  

met een densiteit van 20 tot 1.300 kg/m3

✓  Ventilatiestops en betonproppen voor kanaalplaatvloeren
✓  Brandschotten en brandschermen voor detailaansluiting brandmuren
✓  Ingesealde en niet ingesealde cannelurevullingen voor gangbare typen staalplaat
✓  Mastiekschroten en mastiekhoeken in diverse standaard afmetingen

BRANDVEILIGE OPLOSSINGEN IN DAKEN

M

AATWERK

ISOLATIETOEPASSIN
GENPRODUCTI

E
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De milieu-impact en brandveiligheid van daksystemen worden steeds bepalen- 

der onderwerpen voor opdrachtgevers. Met getoetste milieubeoordelingen  

(LCA’s, Cradle to Cradle certificatie) en doordachte maatregelen ten behoeve 

van de brandveiligheid (IsoGarant-service) helpt IsoBouw dakdekkersbedrijven 

om een goed onderbouwd advies te geven. 

Circulaire en brandveilige  
daken vragen de aandacht  
van opdrachtgevers

Deze scores zijn opgenomen in de Nationale Milieudatabase 
(NMD) en dienen onder andere om de milieuprestatie van 
een gebouw (MPG) te berekenen. Een fabrikant-eigen LCA 
is ook een vereiste bij BREEAM-projecten.

BEWEZEN CIRCULAIR
De platdak isolatie van IsoBouw is 100% recyclebaar.  
Deze ISO-14001 gecertificeerde fabrikant stimuleert en faci- 
liteert deze recycling onder andere met zijn Use4ReUse 
retoursysteem, waarmee dakdekkersbedrijven ontzorgd 
worden. Onze isolatieproducten hebben de laagste  
milieu-impact. Dit komt tot uiting in lage MKI-scores en  

Tekst en beeld: IsoBouw

De losmaakbaarheid en recyclebaarheid van sloop- en 
restmaterialen zijn van grote invloed op de milieu-impact. 
Ook hergebruik is natuurlijk een oplossing, maar is uitein-
delijk gewoon uitstel van recycling. Andere factoren die de 
milieu-impact bepalen zijn de broeikaseffecten en toxiciteit 
van producten. De scores van deze factoren worden  
verzameld in een zogenoemde Life Cycle Analysis (LCA). 
Op basis van een LCA wordt de Milieu Kosten Indicator 
(MKI) bepaald. Dit is een berekend getal dat de milieube-
lasting van een materiaal uitdrukt in euro’s.  

de registratie als categorie 1 product in de NMD.  
Naast een ISO-14001 certificatie is een lage MKI-score  
een vereiste bij een BREEAM-‘Excellent’- certificatie.
Bijzonder is ook de Cradle to Cradle certificatie voor haar 
platdak isolatie van de fabrikant. Deze certificatie is een  
wetenschappelijke beoordeling door een onafhankelijke 
partij die aangeeft dat deze producten van IsoBouw aan-
toonbaar circulair zijn. Met deze dakisolatieoplossingen  
zijn de zaken dus goed geregeld en aantoonbaar  
onderbouwd. 

VERZEKERBAAR 
Opdrachtgevers ondervinden dat verzekeringsmaatschap-
pijen zich terughoudend kunnen opstellen als het gaat 
om de verzekerbaarheid van geïsoleerde platte daken met 
PV-systemen. Dit is volgens ons meestal onterecht, en de  
reden waarom het bedrijf onlangs IsoGarant heeft geïntro-
duceerd. Met deze service worden marktpartijen onder-
steund bij het verkrijgen van een verzekering voor een 
PV-dak geïsoleerd met EPS-dakisolatie van de fabrikant.

RISICO’S PV-INSTALLATIES
Bij de toepassing van PV-systemen op platte daken zijn er 
altijd brandrisico’s. Dit geldt bij toepassing van alle soorten 
isolatie- en dakbedekkingsmaterialen. Dus ook bij PIR of  
minerale wol isolatie, met of zonder FM-approval.  
Onderzoek van Efectis Nederland onderbouwt dit in een 
recent rapport. Door het verhoogde risico blijft de verzeker - 
baarheid, ongeacht het type isolatiemateriaal, problema-
tisch en wordt de premie voor de gebouweigenaar verhoogd.  
Met toepassing van de platdak isolatie van IsoBouw in 
combinatie met IsoGarant wordt het risico verlaagd en 
daarmee de terughoudendheid van verzekeringsmaat-
schappijen. Het risico is zelfs significant lager dan bij de in 
de markt bekende systemen. Brandonderzoek in samen-
werking met BDA en Efectis toont dit inmiddels ook over-
tuigend aan. ■

SPECIAL ISOLATIE EN BRANDVEILIGHEID

“ De milieu-impact en brandveiligheid  
van daksystemen worden steeds  
bepalender onderwerpen.”

Bij dit BREEAM-‘Excellent’-project van 50.000 m² in Amsterdam moest het daksysteem 

losmaakbaar zijn en de laagst haalbare milieuscore behalen. Dat is bereikt met 

PowerTop Protect isolatie van IsoBouw en een speciaal EPDM-systeem.

De restmaterialen van de Cradle-to-Cradle gecertificeerde 

dakisolatie kunnen met het Use4ReUse retoursysteem terug naar 

IsoBouw waar het weer wordt verwerkt in nieuwe producten. 
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AAN TAFEL MET… SANDER VERMOLEN

“ Er zitten heel  
veel kanten aan  
isolatiemateriaal”

kracht is. Er zitten heel veel kanten aan isolatiemateriaal, 
ontdekte ik al snel.”

CIRCULAIR
“Kingspan heeft duurzaamheid hoog in het vaandel 
staan”, vervolgt Vermolen. “Een groot project is sinds vorig 
jaar de Kingspan LIFECycle Service, waarbij we ernaar 
streven om bouwafval niet meer naar de stort te brengen 
maar innemen voor hergebruik. Samen met een partner 
zoeken wij continu naar betere methoden om het restafval 
te verwerken en recyclen. Daarvoor zetten we een container  
bij een project. Ingenomen materiaal kan enerzijds ver-
werkt worden tot granulaat, dat de grondstof vormt voor 
vloerisolatiemateriaal voor met name de Belgische markt. 
Anderzijds kan het verwerkt worden tot klinker, een halffabri-
kaat dat de basis vormt voor cement. Liever zouden we de 
materialen natuurlijk hergebruiken voor nieuw isolatiemate-
riaal. Daarom investeren we grootschalig in onze fabriek in 
Winterswijk, om hier in de nabije toekomst klaar voor te zijn. 
Kingspan is een internationaal bedrijf, met overal dit soort 
initiatieven, maar Winterswijk is uniek: het is de eerste fabriek 
van Kingspan waar er zo’n investering wordt gedaan.” 

Isolatiemateriaal kan niet alleen gemaakt worden van gere-
cycled PIR-schuim, maar bijvoorbeeld ook van PET-flessen, 
vertelt Vermolen. “We ondersteunen ngo’s die plastic uit zee 
vissen. Dat doen we niet alleen uit filantropische motieven: 
we willen de PET-flessen hebben om er grondstoffen uit  
te halen. Vorig jaar (2021) zijn er 843 miljoen PET-flessen uit 

Nolanda Klunder

Per 1 november is Sander Vermolen de nieuwe Key Account 
Manager Flat Roof bij Kingspan Insulation BV. “In deze 
functie is het contact onderhouden met onze partners het 
belangrijkst. Ik zal zeker de eerste maanden veel vlieguren 
maken om iedereen te leren kennen.” Een goede reden  
om in Roofs met hem aan tafel te gaan zitten.

SEXY PRODUCT
Vermolen is geen nieuw gezicht binnen Kingspan:  
de afgelopen zes jaar was hij Area Sales Manager bij de 
tak die de bouwmaterialenhandel bedient. Zijn carrière 
begon echter op een heel ander gebied: “Ik heb negen jaar 
een eigen bedrijf gehad in keukens en sanitair, totdat ik 
ging werken als vertegenwoordiger en vervolgens account-
manager bij houthandel Jongeneel. Toen kwam ik een  
vacature bij Kingspan tegen. Ik wilde graag bij een fabrikant 
werken, want dan kan je meer de diepte in op het gebied 
van technische aspecten van een specifiek product.  
Aanvankelijk vroeg ik me af of isolatiemateriaal wel een 
sexy product is. Je ziet er immers niets van aan de buiten-
kant. Maar ik ontdekte al snel dat het een verschrikkelijk 
mooi product is: het zorgt ervoor dat het binnenklimaat 
behaaglijk is, het levert een belangrijke bijdrage aan het 
verminderen van het energiegebruik van de eigenaar én 
het kan een circulair product zijn. Het intrigeert me hoeveel 
er bij isolatie komt kijken aan wet- en regelgeving, bouw-
fysica, eisen van de opdrachtgever… Bij Kingspan hebben 
we zo veel knowhow in huis. Voor veel toepassingen zijn er 
aparte platen, ik denk dat dat een belangrijk deel van onze 

zee gehaald, voor 2025 streven we naar 1 miljard.  
Deze PET-flessen worden verwerkt in de Quad-Core platen 
van onze collega’s bij Geïsoleerde Panelen.”

VERANDERINGEN
“Met deze ontwikkelingen proberen we de kringloop te 
sluiten. Daarnaast doen we onderzoek naar het gebruik 
van andere materialen. Zo kijken we naar hernieuwbare 
grondstoffen voor isolatiemateriaal.”

“Veranderingen gaan snel”, besluit Vermolen. “In de jaren 
dat ik bij Kingspan Insulation werk, heb ik de markt zien 
veranderen op het gebied van wet- en regelgeving,  
maar vooral ook bij de isolatieplaten an sich. Er is voort-
durend innovatie. We hebben isolatieplaten die specifiek 
bestemd zijn voor bijvoorbeeld groene daken of retentie-
daken. Een mooi voorbeeld is de Therma TR29 Platdak Plaat 
voor retentiedaken (zie elders in deze Roofs). Je ziet dat de 
eisen van de opdrachtgever hoger worden, bijvoorbeeld 
wat betreft brandveiligheid bij zonnepanelen, Rc-waarden 
of duurzaamheid. Naarmate ruimte schaarser wordt, vooral 
natuurlijk in de steden, neemt het multifunctionele gebruik 
van daken toe en stijgen de eisen aan drukvastheid van 
de isolatieplaten. De volgende innovatieronde zal, verwacht 
ik, niet gaan over het nog verder verfijnen van bestaande 
technologie, maar over het introduceren van nieuwe tech-
nologieën. Daar ligt de toekomst.” ■

SANDER VERMOLEN IN ACHT VRAGEN
BURGERLIJKE STAAT? 22 JAAR GETROUWD.

KINDEREN? EÉN DOCHTER VAN 18 JAAR.

WAT DOE JE ALS JE NIET WERKT? IK KLUS GRAAG IN EN OM 
HET HUIS, IK HOU VAN VOETBALLEN, IK KIJK GRAAG FORMULE 
1 EN BEN EEN FERVENT BARBECUËR.

FAVORIETE MUZIEK? IK HOU VAN STEVIGE ROCK, ZOALS 
ROLLING STONES.

FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING? WE GAAN GRAAG 
NAAR SPANJE, MET NAME MALLORCA.

FAVORIETE STAD? ROTTERDAM. IK VIND HET MOOI HOE DIE 
STAD ZICH ONTWIKKELD HEEFT. IK VIND DE ARCHITECTUUR EN 
DE SKYLINE INDRUKWEKKEND.

FAVORIETE GEBOUW OF ARCHITECT? HET DEPOT VAN  
BOIJMANS VAN BEUNINGEN IS EEN IMPOSANT, UNIEK 
GEBOUW. KINGSPAN HEEFT DAAR NATUURLIJK MATERIALEN 
VOOR MOGEN LEVEREN, DAAR ZIJN WE TROTS OP.

WAAR BEN JE IN JE WERK HET MEEST TROTS OP? OP DE 
LANGETERMIJNRELATIES MET KLANTEN. BIJ BOUWMATERIALEN  
IS HET ME GELUKT OM DIE OP BASIS VAN WEDERZIJDS 
RESPECT UIT TE BOUWEN, BIJ PLAT DAK HOOP IK DAT OOK TE 
GAAN DOEN.

SPECIAL ISOLATIE EN BRANDVEILIGHEID

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.

Wenst u fi jne feestdagen 
en een gezond 2023

www.bmigroup.com
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Wenst u fi jne feestdagen 
en een gezond 2023

www.cpe.nl
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SPECIAL ISOLATIE EN BRANDVEILIGHEID NIEUWSLIJN

AMSTERDAM TREKT 8,5 MILJOEN UIT OM WONINGEN TE ISOLEREN
Amsterdam trekt het komende jaar al 8,5 miljoen euro uit om zoveel mogelijk  
Amsterdamse woningen beter te isoleren. Het geld moet terechtkomen bij  
mensen die hier zelf niet de middelen voor hebben. Daarnaast investeren  
we extra in het begeleiden van Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) om hun  
woningen te isoleren en duurzamer te maken.
Door de stijgende energieprijzen hebben steeds meer Amsterdammers moeite  
om hun rekeningen te betalen. Het energieplafond en de energietoeslag helpen,  
maar het is niet voor iedereen voldoende. Energie besparen is een duurzame  
oplossing. De gemeente helpt haar bewoners en VvE’s daarom met het isoleren  
van hun woningen.

Op 31 oktober start de gemeente met de energie bespaarservice. Speciale installatie-
teams gaan het komende half jaar bij 24.000 huishoudens langs de deur met gratis 
eenvoudige isolatiemaatregelen. Maar ook VvE’s worden geholpen met isoleren.  
Meer dan de helft van de woningen in de stad is onderdeel van een VvE. Het gaat om 
240.000 woningen, verdeeld over ongeveer 21.500 verenigingen. Voor veel VvE’s is het 
lastig om met alle bewoners afspraken te maken over isolatie. Isolatie moet vaak in één 
keer. Maar als een aantal bewoners niet mee kan doen, loopt het mis. Zeker bij woon-
complexen waar een deel van de woningen in bezit zijn van een woningcorporatie 
loopt het proces vaak spaak. Amsterdam investeert in totaal 32 miljoen euro om de stad 
sneller te isoleren. Daarvan geeft het nu versneld 8,5 miljoen uit.

WONINGISOLATIE IS EEN GOEDE INVESTERING
De energietransitie en de huidige hoge prijzen dwingen ons tot het verminderen van ons gasverbruik. Om van het gas  
af te gaan zullen alle woningen eerst goed geïsoleerd moeten worden. De Universiteit van Maastricht onderzocht hoe  
een investering in isolatie zichzelf terugverdient en concludeert dat het jarenlange hoge rendement van woningisolatie, 
subsidies vrijwel overbodig maakt.
Hoewel er al veel is onderzocht en geschreven over energiebesparing bestaat er nog geen studie die voor een grote groep 
uiteenlopende woningen met verschillende typen bewoners kijkt naar specifieke isolatiemaatregelen, en naar de feitelijke, 
in plaats van de geschatte, reductie van het gasverbruik. Om deze lacune te vullen, onderzoekt de universiteit het effect  
van vloer-, dak- en muurisolatie op het gasverbruik van huishoudens in een grote steekproef van huur- en koopwoningen  
in Limburg.
Woningisolatie leidt tot een blijvende gasverbruikafname van gemiddeld twintig procent. Dak- en muurisolatie leveren de 
meeste besparing op, en met een combinatie van maatregelen kan de gasrekening halveren. Met de hoge gasprijzen is 
het rendement op de woningisolatie gemiddeld 42 procent. Dit maakt subsidies vrijwel overbodig, concluderen hoogleraar 
Piet Eichholtz en medeonderzoekers in een ESB publicatie, een vakblad voor economen, die binnenkort zal verschijnen.

HOE VERBETER JE DE BINNENLUCHT KWALITEIT MET FRISSE LUCHT?
Oneindig dik isoleren en dichtplakken van kieren en naden verhoogt de noodzaak tot  
ventilatie. In een nieuwe blog van Velux Commercial geven de daglichtspecialisten  
het belang van goede ventilatie aan en geven ze voorbeelden van een verbeterde  
binnenluchtkwaliteit door natuurlijke, mechanische of hybride ventilatie.
Ventilatie draagt bij aan het realiseren van een goede binnenluchtkwaliteit, doordat  
CO2 en ongewenste verontreinigende stoffen kunnen ontsnappen en verse lucht naar  
binnen wordt gelaten. Mensen brengen 90 procent van hun tijd binnen door. De juiste  
ventilatiestrategie kan het welzijn en comfort van de gebouwgebruikers bevorderen door  
middel van mechanische, natuurlijke of hybride ventilatie. Andere voordelen van een ventila- 
tiestrategie in een utiliteitsgebouw zijn een hogere productiviteit, een beter concentratievermogen  
en verbeterde prestaties. Het ontwerp van het gebouw, de interne thermische belasting,  
de locatie van ramen en lichtstraten en de impact van 
zonnewarmte beïnvloeden de beste ventilatiestrategie 
voor een utiliteitsgebouw. Natuurlijke, mechanische en 
hybride ventilatie bieden alle drie voordelen betreffende 
frisse lucht en een lager energieverbruik. De blog is te 
vinden op: www.commercial.velux.nl/blog/

HOE BRENG JE EEN KANTOORGEBOUW NAAR ENERGIELABEL C?
De verduurzaming van het eigen kantoorgebouw van Aveco de Bondt in Holten is, 
volgens senior adviseur bestaand vastgoed Sjors Termorshuizen, een mooi voorbeeld 
voor veel meer vastgoedeigenaren. In het gratis online magazine energietransitie van 
Duurzaam Gebouwd licht hij dit uitgebreid toe.
Aveco de Bondt voerde in opdracht van de vastgoedeigenaar een conditiemeting uit, 
conform NEN 2767, om de algehele onderhoudsstaat van het gebouw in kaart te brengen. Daaruit bleek dat verschillende 
delen van het gebouw toe waren aan groot onderhoud. Zo moest bijvoorbeeld de dakbedekking vervangen worden. 
In een stapsgewijze aanpak is de beste oplossing gezocht. Stap 1: gedetailleerd inzicht in het binnenklimaat en de  
energie prestaties; Stap 2: betere isolatie in kaart brengen; Stap 3: optimaliseren installaties in het gebouw.
Een integrale aanpak bleek het interessantst zijn: Tegelijk onderhouden, verduurzamen én de leefbaarheid verbeteren.  
Die integrale aanpak is verder uitgewerkt in een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP). Alle maatregelen zijn in het 
tweede kwartaal van 2022 afgerond. Het kantoorgebouw is nu flink energiezuiniger met naar verwachting in elk seizoen  
een aangenaam binnenklimaat. “Ook fijn voor de vastgoedeigenaar, want nu al is de stap naar Energielabel A gezet.  
Het gebouw is dus al klaar voor 2030 en met de nieuwe klimaatinstallatie wordt bovendien al voldaan aan Klasse B van  
het Programma van Eisen Gezonde Kantoren 2021.”

BIO BOUWISOLATIE PILOTS
Twee winnaars worden ondersteund bij een pilotproject bio-
based isoleren. Om de woningbouw en de renovatie van  
vastgoed duurzamer te maken, is een overstap naar bio-
based materialen nodig. Bij de meest gebruikte materialen 
komt namelijk veel CO2 vrij, terwijl biobased materialen juist 
CO2 vasthouden.
Toch worden biobased isolatiematerialen in de Nederlandse  
bouw nog weinig gebruikt. Er is een imagoprobleem, een 
tekort aan distributiekanalen en hoge aanschafkosten.  
Het installeren van biobased materialen is specialistisch en 
vereist zorg en aandacht. Hierdoor wordt toch nog vaak 
voor traditionele isolatiematerialen gekozen.
De gemeente Den Haag en de provincie Zuid-Holland willen 
daar op twee manieren verandering in brengen: door de 
vraag naar biobased isolatiematerialen te vergroten en 
door startups te stimuleren om met oplossingen te komen 
die door bouwbedrijven makkelijk kunnen worden toege-
past. Uit een competitie die in mei van dit jaar sloot zijn 
twee winnaars gekozen.

Bouwer/ontwikkelaar VORM: Door het gewas ‘sorghum’  
uit Zuid-Holland op innovatieve manier te verwerken tot iso-
latiemateriaal, wilt VORM met natuurlijke bouwgrondstoffen 
een regeneratief effect creëren op het gebied van klimaat, 
biodiversiteit en bodemkwaliteit.
Holland Wol Collective zet de reststroom van schapenwol  
in als biobased én circulair isolatiemateriaal. Beide winnaars 
realiseren nu pilot projecten die de toepassing op grote 
schaal mogelijk moet maken.
Meer informatie: intergov.startupinresidence.com

WIE IS DE SNELSTE?
Op DAKEN & ZAKEN kon je plaats nemen in de F1 race 
simulator op de stand van Soprema. De producent van 
pro ducten voor waterdichting en isolatie geeft twee tickets 
aan de winnaar voor de Grand Prix in Zandvoort.
Er is nog gelegenheid de snelste tijd neer te zetten in de  
F1 race-simulator in één van de Soprema centers. “Daag je 
collega’s uit en wie weet win jij twee tickets. Of misschien 
ga je voor onze troostprijzen. Er valt in ieder geval genoeg 
te winnen.” Op diverse locaties tot eind januari is er gele-
genheid plaats te nemen in de simulator.
Meer informatie: www.campaigns.soprema.nl/racen/
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MET JE LEUKE IDEEËN

RETENTIEDAK

Van Wylick

UIT JE 
DAK OP HET

DAK!

NU

MET JE LEUKE IDEEËN

Er is een noodzaakvoor opvang van regenwater 
om dit water anders te gebruiken, het dak biedt 
hiervoor de oplossing. 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

Your preferred partner for daylight and ventilation 
solutions

Creëer een 
gezonder 

binnenklimaat 
met verse lucht

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

VARIO - Lichtstraten

Alle Vario lichtstraten bekijken 
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VERSLAG SYMPOSIUM

Op 15 november vond het ProBitumen Management Symposium 

plaats. Wat ooit begon als een eenmalig event, groeide uit tot een 

jaarlijks terugkerend symposium. Dit keer was het voormalige Holland- 

Amerika-schip ss Rotterdam de locatie. Voor aanvang van het sympo-

sium was er de gelegenheid een rondleiding te volgen op dit indruk-

wekkende en historische schip. Daarna werden de bezoekers onder 

vakkundige leiding van Simone van Trier getrakteerd op een aantal 

actuele en zeer relevante onderwerpen.

ProBitumen Manage-
ment Symposium

Het document dat hieraan ten grondslag ligt, is de NTA8800. 
Specifiek voor bestaande daken is het opnameprotocol  
toegelicht. Hierbij werden twee zaken benadrukt. Ten eerste  
dat als de isolatiewaarde niet bekend is, er met een stan-
daard (veilige) warmtegeleidingscoëfficiënt voor de isolatie 
gerekend dient te worden (λ = 0,045 W/mK). Daarnaast 
wordt er volgens de BENG-methode naast de isolatie een 
vaste waarde voor de overige constructieonderdelen mee-
gerekend van 0,22 m2K/W. Samen met het feit dat de dikte 
van de isolatie op 10 mm afgerond moet worden, kan dit  
voor aanzienlijke verschillen zorgen tussen een bouwkundige  
Rc-waarde of een Rc-waarde volgens de BENG-methode.

Peter Ligthart, directeur van ProBitumen, opende het  
symposium en startte zelf met een presentatie over de  
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en wat daar 
de consequenties van zijn voor dakdekkersbedrijven.  
Uiteraard kwam ter sprake dat de Omgevingswet, waar de 
Wkb onlosmakelijk mee is verbonden, voor de zoveelste keer 
is uitgesteld. De nu geplande ingangsdatum is 1 juli 2023. 
De conclusie van het verhaal was dat een dakdekkers-
bedrijf niet vaak rechtstreeks met een kwaliteitsborger te 
maken zal hebben. Verder werd benadrukt dat de mel-
dingsplicht bij gebreken in de opdracht, bestek of tekenin-
gen verscherpt wordt. Er werd geadviseerd om gebreken 
altijd schriftelijk te melden en de reactie goed te archiveren, 
om aansprakelijkheid nadien te voorkomen. Tenslotte kwam 
het Consumentendosier nog ter sprake. Dit is een dossier 
van het bouwwerk of onderdeel van een bouwwerk voor de 
opdrachtgever, wat zowel een particuliere als professionele  
opdrachtgever kan zijn. Duidelijke afspraken maken was 
het devies, vooraf in de offertes (niet in de algemene 
voorwaarden) over wat je als dakdekkersbedrijf uiteindelijk 
oplevert met het consumentendosier, zodat er naderhand 
geen discussie over kan ontstaan.

BENG
Daarna werd het stokje overgenomen door Erwin Reuterink 
van Asisti die ons bijpraatte over de Bijna Energie Neutrale 
Gebouwen (BENG). Hij lichte toe wat de BENG-eisen zijn 
(EP1 – maximale energiebehoefte per jaar, EP2 – minimaal  
percentage energie van hernieuwbare brandstoffen en  
EP3 – maximum hoeveelheid fossiele brandstof per jaar).  

VERZEKERBAARHEID 
Daarna werd dakdekkend Nederland uit de onzekerheid 
geholpen door Niek Vonk van Allianz verzekeringen. Zijn pre- 
sentatie ging over de verzekerbaarheid van daken uitgerust 
met een zonnepaneleninstallatie. Dat daar veel onzeker heid 
over bestaat, bleek wel aan het aantal en soort reacties. 
De conclusie hiervan is dat de markt alle verzekerings-
maatschappijen over één kam scheert en dat verondersteld 
wordt dat als één verzekeraar daken met zonnepanelen 
niet wil verzekeren, of alleen als er onbrandbare isolatie 
wordt toegepast, dat dit dan geldt voor elke verzekeraar. 
Vonk vertelde dat Allianz wel degelijk dergelijke daken 
verzekert, ook als er geen onbrandbare isolatie wordt 
toegepast. Hij noemde een aantal voorwaarden waaronder 
Allianz daken met zonnepanelen kan verzekeren, zoals een 
geschikte onderconstructie (verklaring constructeur),  
minimaal PIR-isolatie met FM-approval, omvormers die op 
een onbrandbare ondergrond bevestigd moeten zijn en 
een installatie die een Scios Scope 12 brandveiligheids-
keuring dient te ondergaan.

RECYCLING SNIJAFVAL
Na de pauze was het de beurt aan Dirk van Pelt van 
 ProBitumen/BRN die een presentatie hield over het recyce len 
van snijafval van bitumineuze dakbanen. BRN staat voor  
Bitumen Recycling Network en wordt ondersteund door 
Stichting Dak en Milieu ter bevordering van het recycelen  
van bitumineuze dakbanen. Van Pelt lichtte toe hoe dak-
dekkersbedrijven aan dit initiatief kunnen deelnemen en 
hoe het hele proces in zijn werk gaat. Vooralsnog wordt 
alleen snijafval van dakbanen ingezameld en gerecyceld.  
Hiervoor worden bigbags ter beschikking gesteld aan de 
dakdekkers die op het magazijn moeten worden gevuld,  
dit om vervuiling van de inhoud op de bouwplaats te voor- 
komen. De volle bigbags worden vervolgens opgehaald en  
naar een verwerkingsbedrijf gebracht die het snijafval ver- 
werkt tot grondstof voor aangesloten bitumineuze dakbaan - 
producenten. Tenslotte wordt deze gerecycelde grondstof 
weer gebruikt voor het maken van nieuwe dakbanen.  
De volgende stap is het in de toekomst recycelen van bitu-
men dakbanen afkomstig van gesloopte daken. Het was 
een oproep aan de aanwezige dakdekkersbedrijven om 
zich vooral aan te sluiten bij BRN, zodat er ook voldoende 
snijafval beschikbaar komt voor het recyclingsproces.  
Het voordeel van bitumen is dat het oneindig gerecycled 
kan worden, zonder kwaliteitsverlies, wat bijvoorbeeld bij het 
recycelen van plastic wel het geval is. Hierdoor moet plastic 
vaak “gedowncycled” worden en uiteindelijk toch naar de 

verbrandingsovens gebracht. Van Pelt verwacht dat BRN 
operationeel zal zijn in het tweede kwartaal van 2023.

HELGA VAN LEUR
Als gastspreker en ter afsluiting van het symposium hield 
Helga van Leur nog een bevlogen presentatie over ons 
klimaat en de veranderingen daarin. Als meteoroloog pre-
senteerde zij jarenlang het weer bij RTL en is nu vooral actief 
als ambassadeur voor weer, klimaat, duurzaamheid en  
gedrag. Zoals het een wetenschapper betaamd, was haar 
hele presentatie op feiten en onderzoek gebaseerd.  

Haar boodschap was dat er wel degelijk iets met ons klimaat  
aan de hand is en zij onderbouwde dit met harde cijfers en 
duidelijke grafieken. De conclusie was dat er nu onmiddelijk  
actie genomen moet worden, om de verandering van het 
klimaat een halt toe te roepen. Want zelfs als we nu com-
pleet zouden stoppen met de uitstoot van broeikasgassen, 
zou het nog decennia duren voor de opwarming van de 
aarde gestopt zou zijn, laat staan teruggedraaid. Helga is 
ook een groot voorstander van recycling en hergebruik van 
grondstoffen, wat de boodschap van de vorige versterkte.  
Ze was ook van mening dat het gedrag van mensen 
veranderd zou moeten worden om iets aan de klimaat-
verandering te kunnen doen. Het is namelijk niet alleen  
de verantwoording van de overheden, maar van ons alle-
maal. We moeten niet denken in onmogelijkheden  
(de “ja maar” benadering) maar in mogelijkheden  
(de “hoe dan” benadering). ■

Wenst u fi jne feestdagen en
een goed en gezond 2023

www.dakmerk.nl
Duurzaam gegarandeerd

“ Een zeer relevant  
programma: de Wkb,  
BENG, verzekerbaarheid  
van PV-panelen op daken, 
recycling en het klimaat.”

Simone van Trier kondigt de presentatie over recycling  

aan van Dirk van Pelt (ProBitumen/BRN).

Een bevlogen Helga van Leur.
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HET FAVORIETE 
PLATDAKRAAM ...

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

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

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

Lange Linden 32
5433 NC Katwijk

T  088-9965680
F  024-6782495

info@aabogreentech.nl
www.aabogreentech.nl

Duurzaam 
verwarmen 
zonder gas...

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

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

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

Tijdens de klantendag trakteerde gastheer Coninko in de kunstzinnige 

locatie Atelier 300c in Amersfoort zijn gasten op een uitgebreide  

presentatie over de ontwikkeling van de bouwsector in het algemeen 

en de dakenmarkt in het bijzonder. Op deze pagina’s vindt u een  

samenvatting van de Dakenmonitor 2022. 

Dakenmonitor Buildsight 
en Coninko 2022-2023

2022: FEITEN EN EMOTIE IN DE BOUW
“De dakenmarkt heeft de afgelopen jaren een enorme 
groei doorgemaakt” aldus Michel van Eekert van Buildsight. 
“Het komende jaar wordt een pas op de plaats, een echte 
terugval is nu nog niet aan de orde. Die uitspraak doe ik 
op basis van feitelijke onderleggers. Dus niet op basis van 
gevoel. In een markt in beweging - want dat is de bouw 
vandaag de dag - kun je vanuit persoonlijk belang, of jouw 
gezichtspunt, echt een mening verkondigen over wat er 
aan de bouw scheelt. Vanuit Buildsight focussen wij ons 
op de nu beschikbare data en dan zie je gewoon dat de 

Sinds 2021 werkt Coninko samen met gespecialiseerd 
marktonderzoeksbureau Buildsight om jaarlijks alle Coninko 
bedrijven op de hoogte te houden van de marktsituatie 
in de bouwsector en specifiek die van de dakenmarkt. 
Buildsight brengt jaarlijks de nieuwbouwprognose voor 
de gehele bouw in Nederland uit. Dit doet zij op basis van 
gedegen en feitelijk nationaal veldonderzoek door bouw-
locaties te bezoeken. Het maakt Buildsight tot de autoriteit 
op dit gebied en daardoor een vaste partner van de grote 
producenten van bouwmaterialen. Buildsight is ook inter-
nationaal actief. 

dakenmarkt in 2023 zeker niet gaat terugvallen. Dat is goed 
nieuws voor Coninko en haar partners.” 

BOUWCONJUNCTUUR
De Nederlandse nieuwbouwsector lijkt bestand tegen 
economisch zwaar weer. In tegenstelling tot de meeste 
andere sectoren lag het vertrouwen binnen de bouw aan 
het begin van het derde kwartaal van 2022 hoger dan een 
kwartaal eerder. In de woningbouw blijft de bouwproductie 
stabiel ondanks een terugval in vergunningverlening.  
De utiliteitsbouw blijft in 2023 goed presteren. 

DYNAMIEK MARKT
De hier gepresenteerde cijfers zijn een samenvatting van 
de cijfers die in oktober bij Coninko gepresenteerd zijn.  
De bouw, de dakenmarkt en de economie zijn sterk in  
beweging. De doorlopende oorlog, de verdere stijging  
van de rente, het dalende vertrouwen en de gevolgen van 
de stikstofuitspraak leiden ertoe dat het Buildsight-model 
op dit moment iets lagere cijfers voorspelt voor 2023.  
De update volgt in januari 2023. 

CONINKO BUILDSIGHT DAKENMONITOR 
Als Coninko willen we een zo zuiver mogelijk beeld krijgen 
van de volumes en het materiaalgebruik van de dakdekkers 
in Nederland. Dit omdat het laat zien wat de werkelijke 
veranderingen in onze markt zijn. De Dakenmonitor heeft 
als uitgangspunt het aantal m2 plat dak. Dit is namelijk wat 
de werkelijke marktomvang bepaalt. Afhankelijk van het 
systeem dat een dakdekker toepast, komt er een éénlaags 
of tweelaags dakbedekking op het dak.  

Michel van Eekert: “Dit geeft het bouwvolume platte daken 
weer, dat is ook de basis voor je marktaandeelberekening. 
En het is in de tijd echt vergelijkbaar.”

Jaar 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Oppervlak 
plat dak*

16,9 18,8 21,4 22,7 22,3 23,1 23,9 24,3

*1.000.000 m2

Bron: Buildsight

Ontwikkeling plat dak (netto dakoppervlak in 1.000.000 m2)

“ Nederlandse nieuwbouw-
sector lijkt bestand tegen 
economisch zwaar weer.”

Michel van Eekert, directeur van Buildsight.

Wenst u prettige feestdagen 
en een gezond 2023

Roofl ogix - Onderdeel van Kijlstra Bestrating BV
Adriaan Tripweg 5, Veendam

(0598) 69 66 66
www.kijlstra-bestrating.nl
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NIEUWBOUW - RENOVATIE
De dakenmarkt is op meerdere manieren op te delen.  
Je kunt kijken naar woningbouw en utiliteitsbouw, maar ook 
naar nieuwbouw en renovatie. En combinaties hiervan. 
Buildsight baseert de cijfers op duidelijke definities: 
•  Segmentinsteek (Woningbouw/utiliteitsbouw – verder te 

verbijzonderen in gebouwtypes)
• Soort project (nieuwbouw/renovatie)

Met name in de segmenten zijn allerlei verschillen te zien. 
Sommige materialen (zoals EPDM en kunststof) hebben een 
hele sterke positie in bepaalde segmenten. Een voorbeeld 
daarvan zijn dakkapellen of industriële bouwers. Nagenoeg 
alle dakkapellen worden voorzien van EPDM. Op het moment 
dat een dakkapel wordt geplaatst voor de oplevering,  
dan tellen de volumes mee in de fase ‘nieuwbouw’.  
Alle dakkapellen die na de oplevering worden geplaatst 
tellen mee als ‘verbouw’ of ‘renovatie’. 
Splitsen we de markt op in nieuwbouw en renovatie,  
dan bestaat deze in 2022 voor 29,7% uit nieuwbouw en 
voor 70,3% uit renovatie, gebaseerd op m2 dakoppervlak. 
De verwachting voor het komende jaar is dat deze ver-
deling stabiel is. 

MATERIAALGEBRUIK
De Nederlandse dakenmarkt is een echte bitumenmarkt.  
In 2013 werd ruim 60% van het netto dakoppervlak voorzien 
van bitumen. Kunststofdakbedekking vormde op dat 
moment iets meer dan 30% van de markt. In 2022 is het 
aandeel bitumen 54% en dat van kunststof 43%. 
“Deze cijfers moet je wel correct interpreteren”, aldus  
Van Eekert. “We kijken hier naar percentages en volumes 
over het totale dakoppervlak van platte daken. Nieuwbouw 
woningbouw, dakkapellen, uitbouwen, utiliteitsbouw;  
we hebben al die segmenten bij elkaar genomen.  
In nieuwbouw, renovatie of per segment is het gebruik van 
mate rialen natuurlijk anders. Bijvoorbeeld het segment dak-
kappellen is een echte EPDM-markt, of kunststof op grote 
hallen. Ook tijdens de laatste Coninko klantendag hebben 
we dat gemerkt: niet iedereen herkent deze totaalcijfers.  
En dat is logisch want een dakdekker is vaak maar in enkele 
markten actief.”

CONCLUSIE
Sinds 2013 is de dakenmarkt in Nederland enorm gegroeid 
en laat vanag 2019 een redelijk stabiel overall volume zien. 
Ook voor 2023 is dat het geval. De verhoudingen in het 
materiaalgebruik (bitumen/kunststof) lijken eveneens te 
stabiliseren het komende jaar.

BUILDSIGHT 
Buildsight, marktonderzoeksbureau voor de bouwsector, 
brengt jaarlijks de nieuwbouwprognose voor de gehele  
bouw in Nederland in kaart. Dit doet zij op basis van  
gedegen en feitelijk veldonderzoek. Het maakt Buildsight  
tot de autoriteit op dit gebied. Het gespecialiseerde  
onderzoeksbureau is al 25 jaar actief in de Nederlandse 
bouw. Zij brengt de markt in kaart door op bouwlocaties 
‘live’ te onderzoeken wat er gebeurt en welke materialen  
er worden toegepast. Daarmee is Buildsight een uniek 
onderzoeksbureau. 

SAMENWERKING CONINKO - BUILDSIGHT
Buildsight directeur Michel van Eekert en Coninko directeur 
Mark Hooijberg werken al ruim twintig jaar samen. “Het was 
voor mij heel logisch om Michel te benaderen om vanuit 
zijn kennis en expertise waardevolle marktinformatie te  
krijgen voor Coninko”, zegt Hooijberg. “Als Coninko willen 
we meer zijn en meer doen voor al onze partners. Zowel 
aan de afnemende kant als aan de leverende kant.” ■

Noot
Alle genoemde getallen in deze Dakenmonitor zijn afkom-
stig uit de marktstudie van Buildsight op basis van het 
fysiek bezoeken van bouwplaatsen/presentatiedatum 
oktober 2022.  
In dit artikel worden enkele algemene marktcijfers van de 
Nederlandse dakenmarkt gecommuniceerd. Buildsight is 
in staat om dwarsdoorsneden, maar ook productvolumes 
nauwkeurig in beeld te brengen en daar forecasts voor af 
te geven.

MARKTONTWIKKELINGEN

Jaar 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Nieuwbouw 4,1 4,7 5,9 6,5 6,1 6,6 7,1 7,4

Renovatie 12,8 14,1 15,5 16,2 16,2 16,5 16,8 16,9

“ De Dakenmonitor heeft  
als uitgangspunt het aantal  
m2 plat dak. Dit is namelijk 
wat de werkelijke markt- 
omvang bepaalt. 

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

Mark Hooijberg directeur van Coninko.

Wenst u fi jne feestdagen 
en een gezond 2023

Wagenmakerij 2, 4760 AB, Zevenbergen
Tel 0168-372300 • Fax 0168-372301

info@euroaluminium.nl
www.euroaluminium.nl



KABELDOORVOEREN VOOR ELKE SITUATIE!
Anjo heeft de serie kabeldoorvoeren uitgebreid met de dubbelwandig geïsoleerde uitvoering; 

de meest complete en innovatieve kabeldoorvoer voor op het dak! De kabeldoorvoer heeft 

een hersluitbare kap waardoor het makkelijk is om achteraf kabels en leidingen door te voeren. 

Daarnaast is de kabeldoorvoer luchtdicht af te sluiten door de meegeleverde barrière. 

Leverbaar in 60 mm en 100 mm. Wij adviseren u graag: 0251 229 323 of bezoek www.anjo.nl

INNOVATIVE
PARTNER

OPLOSSINGEN
VOOR PLATTE DAKEN

Jouw 
volmaakte 
kooiladder

HET HOOGSTE GEMAK

Vol trots kondigen wij aan dat onze 23e vestiging geopend is: Aabo Trading 
Rotterdam. Zoals u van ons gewend bent kunt u hier terecht voor ons zeer 
complete assortiment dakmaterialen, isolatiematerialen, zetwerk, duurzame 
dakproducten en álles dat nodig is om vakwerk te maken.

Net als elk van onze andere vestigingen is ook Aabo Trading Rotterdam uitgerust 
met een eigen industriële zetterij waar o.a. zink, koper, en Plastisol direct na 
bestelling op maat worden gezet. Ook is er een duurzaamheidsshowroom 
ingericht met daarin de nieuwste producten op o.a. het gebied van daken, 
zonnestroom-systemen en infraroodverwarming. 

Daarnaast is ook deze vestiging voorzien van een uitgebreide shop waarin al ons 
gereedschap en klein materiaal gemakkelijk binnen handbereik liggen en waar 
nieuwe producten als eerste worden gepresenteerd. 

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

Aabo Trading Rotterdam BV
Abraham van Stolkweg 96 
3041 JA Rotterdam

T:  088-9965650
E:  Rott@aabo.nl

Correspondentieadres:
Aabo Trading Company BV
Postbus 75
6641 AB Beuningen

Shop, zetterij en magazijn zijn 
elke werkdag van 07.00 tot 17.00u 
geopend.

Vanaf nu geopend:
Aabo Trading Rotterdam

Meer weten over ons? 
Ga naar onze website!

Álles voor het dak. www.aabo.nl

Álles voor het dak,
nu ook in Rotterdam!



DE BESTE WENSEN VANUIT DAKNED B.V.

FIJNE FEESTDAGEN
EN EEN GEZOND 2023

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

Ook in 2022 hebben we weer een bij drage kunnen leveren aan veel verschillende en mooie projecten. 
2023 staat voor ons in het teken van verdere groei en ontwikkeling. Na de overname door Defrancq B.V. gaan 
we in 2023 meer onze kennis, kunde en kwaliteit delen met betrekking tot zink. Nieuwe producten, maar 
natuurlij k altij d met dezelfde hoge kwaliteit. Wij  staan met ons hele team klaar om alle nieuwe uitdagingen 
die 2023 gaat bieden met jou aan te gaan. Zo realiseren we ook volgend jaar samen met onze relaties weer 
de mooiste projecten. Benieuwd wat we in 2023 voor elkaar kunnen betekenen? We horen graag van je.  

Dakned • Rotterdam
Kiotoweg 407
3047 BG Rotterdam
010 2687014

Bouwen aan 
de toekomst 
als 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.
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Parijs is, net als de meeste grote steden, 

sterk afhankelijk van voedsel aanvoer 

van buiten de stad. Daarnaast is het 

een van de dichtst bevolkte hoofdste-

den van Europa en kampte het al een 

tijdlang met een gebrek aan groen in  

de stad. Toen Anne Hidalgo in 2014 werd 

 verkozen tot de burgemeester, beloofde  

zij plechtig om daar verandering in te 

brengen, door de Parijse muren, gevels 

en daken te bedekken met groen. 

Nature Urbaine –’s werelds  
grootste dakboerderij

een keten die bekend staat om zijn dakterrassen in Parijs,  
er een bar en restaurant geopend. Hun menukaart is  
samengesteld uit gerechten die gemaakt worden met  
producten die op hetzelfde dak gekweekt worden.  
Het is daar het verst, omdat het zo dichtbij is.

AEROCULTUUR
De boerderij op het dak maakt gebruik van aeroponie. 
Aeroponie is een vorm van aerocultuur of luchtcultuur,  
wat een methode is om planten te telen zonder vaste grond. 
Aeroponie is een techniek – zonder aarde dus – die de  
hoeveelheid producten per vierkante meter maximaliseert 
en de behoefte aan irrigatie minimaliseert. Die maximali-
satie van het gebruik van de vierkante meters wordt onder 
andere bewerkstelligt doordat de speciale kweekkasten 
op veel plekken verschillende meters de lucht in schieten. 
Horizontale landbouw, wordt dit ook wel genoemd.  
Diepgewortelde groenten zoals aardappelen en boeren-
kool kunnen met deze methode niet worden geteeld, maar 
dat verandert snel in een bijzaak als je tussen al de knap-
perige groentesoorten en het bont gekleurde fruit loopt 
waar Nature Urbaine rijk aan is. Het telen van groente en 
fruit op een dak in een drukke wereldstad brengt natuurlijk 

Joep Klerx

Hidalgo sprak het streven uit om minstens dertig hectare 
voedselproducerend oppervlak binnen de grenzen van  
Parijs aan te gaan leggen. Sinds de lancering van het  
project met de toepasselijke naam Les Parisculteurs  
(vrij vertaald: ‘De Parijse kweekmachines’) duiken overal 
in Parijs stadsboerderijen op. Met Nature Urbaine zet Parijs 
een serieuze stap in de richting van het ambitieuze doel 
van dertig hectare kweekgrond.

DUIZEND KILO FRUIT EN GROENTEN
De Parijse dakboerderij is gelegen op het dak van Paviljoen 6  
van Paris Expo Porte de Versailles, is een creatie van Agripolis  
en Cultures en Ville. Het beslaat een oppervlakte van 
14.000 m2 en is daarmee de grootste stadsboerderij op 
een dak ter wereld. Meer dan twintig tuinders produceren 
in het seizoen dagelijks zo’n duizend kilo fruit en groenten 
van twintig verschillende soorten. Daarnaast biedt Nature 
Urbaine vele diensten aan: zo verhuren ze moestuinen aan 
buurtbewoners, organiseren ze workshops en bieden ze 
educatieve rondleidingen aan rond de stadslandbouw. 
Ook kunnen door bedrijven twee plekken gereserveerd 
worden om een seminar, een receptie of een andere  
bijeenkomst te organiseren. Bovendien heeft Le Perchoir, 

ook de nodige vragen met zich mee. Is in zo’n drukke stad 
de lucht- en waterkwaliteit wel hoog genoeg om gezonde 
producten te kweken? Het antwoord: doordat water en 
voedingsstoffen in een volledig gesloten circuit circuleren, 
maakt de gebruikte techniek het mogelijk geen stedelijke 
vervuiling op te vangen en uiterst gezonde producten aan 
te bieden. Dit maakt het mogelijk om in het hart van Parijs 
producten van hoge kwaliteit te produceren, zonder het 
gebruik van pesticiden en met respect voor de cyclus van 
de natuur.

VOORBEELDFUNCTIE VOOR DE WERELD
De uiteindelijke ambitie van Nature Urbaine is om met  
dit concept de wereld te veroveren. Oftewel, deze stads-
boerderij moet zichzelf gaan bewijzen, waarvan dan een 
model gemaakt wordt dat deze verantwoorde stads-
productie goed tentoonstelt. Dit model kan dan uitgerold 
worden in andere wereldsteden met groene ambities. 
En daarbij is niet alleen ‘groen’ belangrijk, maar juist de 
integratie van groen en financieel gewin. Dit model moet 
ervoor zorgen dat er productieve vegetatie op een ecolo-
gisch én economisch verantwoorde manier kan worden 
geïnstalleerd op daken van de stad van de toekomst.  
Het concept is dus aan de ene kant een voorbeeld dat 
laat zien dat het daadwerkelijk mogelijk is om in een  
wereldstad vegetatie op een dak aan te leggen, en aan  
de andere kant moeten de resultaten laten zien wat de 
voordelen zijn voor de aarde, de leefomgeving en voor 
de stad en haar inwoners zelf. Het moet er uiteindelijk voor 
zorgen dat de stad minder afhankelijk is van aanvoer van 
groenten en fruit uit landelijke gebieden. Dat brengt uitein-
delijk op meerdere plaatsen voordelen met zich mee. 

INTERNATIONALE DAKEN

De Parijse dakboerderij is gelegen op het dak van Paviljoen 6 van Paris Expo Porte de Versailles.

Doordat water en voedingsstoffen in een volledig gesloten 

circuit circuleren, maakt de gebruikte techniek het moge-

lijk geen stedelijke vervuiling op te vangen

Aeroponie: speciale kweek-

kasten die op veel plekken 

verschillende meters de 

lucht in schieten.

DE VOORDELEN OP EEN RIJ
Door de huidige ontwikkelingen op het gebied van gezond-
heid, duurzaamheid en urbanisering, en alle crises die zich 
op deze gebieden (dreigen te) ontwikkelen, is de stads-
boerderij zoals Nature Urbaine hard nodig. Op de eerste 
plaats verkort het de afstand van de landbouwgrond  
naar de te voeden mond van de consument immens.  
Waar sommige producten een hele wereldreis afleggen 
voordat ze op een mooi Parijs’ bord liggen, is die afstand bij 
de producten die geteeld worden op Nature Urbaine vaak 
luttele kilometers en in sommige gevallen tientallen meters. 
Verder zijn de traditionele monoculturen die momenteel  
de meerderheid van de stedelingen voeden intensieve  
gebruikers van chemische pesticiden en meststoffen.  
Nature Urbaine produceert alleen biologisch fruit en  
groenten, wat zowel de gezondheid van de Parijzenaren  
als die van de planeet ten goede komt. Ten slotte zijn er  
140 groentepercelen beschikbaar voor de buurtbewoners, 
om zo de Parijzenaren weer in contact te brengen met  
de herkomst van hun voedsel én de community een boost 
te geven. Een moestuintje op een dak in Parijs, wie wil dat 
nou niet?

Voor nu produceert dit dak slechts een hoeveelheid voedsel 
die een druppel in een volle emmer die de consumptie van 
heel Parijs representeert, maar het dakconcept is alleszins 
veelbelovend. En alle grootse veranderingen zijn met kleine, 
succesvolle initiatieven begonnen. ■

INTERNATIONALE DAKEN

Dit artikel kunt u lezen  

op www.dakweb.nl



VERBETERDE
KOELPRESTATIES

VERLAGING VAN 
DE ENERGIEREKENING

BESCHERMING VAN
DAKEN EN DAKDETAILS

AANPASSEN VAN
HET BINNENKLIMAAT

MAKKELIJK
ONDERHOUD

BETERE EFFICIËNTIE
VAN ZONNEPANELEN

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

Triflex

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



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

Hutter-RBI-cert180x130+3mm.indd   1Hutter-RBI-cert180x130+3mm.indd   1 27-08-2022   12:5927-08-2022   12:59

Razendsnel in heel NL!
Zetwerk op maat, nu vanuit 23 zetterijen.
De mogelijkheden die zetwerk op maat biedt zijn eindeloos. Van het 
bekleden van een dakkapel en afwerken van goten tot  het compleet 
bedekken van een dak én gevels met bijv. felsbanen. Maar ook het 
inpakken van oude kozijnen met Plastisol of bekleden van details aan 
een pand met zink, koper of PVDF: ons zetwerk op maat is oneindig 
veelzijdig. 

Wij zijn er trots op de enige landelijke aanbieder te zijn die in staat is 
om onmiddellijk na opdracht razendsnel zetwerk op maat te zetten. Wij 
beschikken namelijk over 23 industriële zetterijen verspreid door heel 
Nederland. Binnenkort komen daar zelfs nog 2 zetterijen bij! Daardoor 
hoeft u nooit meer één of meerdere dagen te wachten op uw zetwerk, 
maar kan het altijd razendsnel ergens in de buurt voor u gezet worden! 

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

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

Waarom zetwerk van Aabo Trading?

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

Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

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

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

Binnenkort ook in

Rotterdam en Hoogeveen!

Zetwerk in  
heel Nederland!
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VITALITEITSMANAGEMENT

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

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

Jaren geleden, tijdens mijn studie over leiderschap en  
persoonlijke groei, heb ik het genoegen gehad om  
‘De zeven eigenschappen van effectief leiderschap’  
van Stephen Covey te bestuderen. Hij introduceert zijn 
zevende eigenschap met het volgende verhaal:
Een man loopt door het bos en ziet een houthakker,  
die zich helemaal in het zweet heeft gewerkt om een 
boom om te zagen. De man vraagt aan de houthakker 
wat hij aan het doen is. ‘Ik moet deze boom voor van-
avond omzagen!’, antwoordt de houthakker. De man  
zegt: ‘Maar die zaag is helemaal bot! Neem even pauze 
om hem aan te scherpen, dan ben je sneller klaar.’  
‘Nee’, antwoord de houthakker ‘Ik heb geen tijd om hem 
aan te scherpen: die boom moet vandaag nog om!’
Moraal van het verhaal: wanneer je af en toe de tijd 
neemt om jezelf aan te scherpen, kan je de rest van de 
tijd veel effectiever in je werk en je leven zijn. Het draait 
allemaal om balans. Met andere woorden: door soms tijd 
te nemen om jezelf aan te scherpen, kun je de rest van 
de tijd veel effectiever zijn. En dit voorgaande heeft alles 
te maken met externe en interne veiligheidsaudits. 

Elk jaar staan er weer één of meer veiligheidsaudits op het  
programma. Om een externe audit goed voor te bereiden, 
is er vaak voorafgaand een interne audit. Dit zijn klusjes 
die niet met open armen ontvangen worden, maar audits 
zijn er zeer zeker niet voor niets. 
In de praktijk is immers elk bedrijf bezig met de werkzaam-
heden die horen bij de bedrijfsvoering. Om deze goed uit 
te oefenen wordt er wel eens van de paden afgeweken;  
dit afwijken wordt soms het nieuwe pad dat mensen heel 
normaal gaan vinden. Er wordt dan niet meer voldaan  
aan de eisen van de veiligheidsrichtlijnen. Er zal dan  
gereset moeten worden; oftewel de zaag moet weer 
scherp gemaakt worden. Leuk of niet, maar zeer nood-
zakelijk en nuttig.
Ons bedrijf ziet een audit dan ook niet als een last. Het is 
een zeer welkome reset van het omgaan met veiligheid. 
Niemand heeft tijd voor veiligheid vindt men, maar hier 
moet nu bewust tijd voor vrij gemaakt worden. Gelukkig 
maar. Op den duur is er sprake van tijdwinst en zeker een 
veiligere omgeving. Blijf daarom de zaag scherpen en 
neem tijd voor de veiligheidsaudits.

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

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

mensen in en om het bedrijf - en balans  

in het leven: dat zijn de uitgangspunten van 

het vitaliteitsmanagement programma  

‘Vitaal met je VAK bezig zijn’.

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

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

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

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

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

Koppeling Bluebeam Handsoft Pro
Deze koppeling is een éénmalige aanschaf en onbeperkt  
beschikbaar voor alle gebruikers. Er is geen jaarlijkse toeslag  
per gebruiker of aantal import bestanden.  
Bluebeam en de koppeling is via ons verkrijgbaar.

De koppeling wordt januari 2023 uitgeleverd.  
Bel Jan van Keulen op 0318-301463 voor een  
vrijblijvende online demonstratie.

Meer informatie is te vinden op www.valleisoftware.nl 

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

Geen dak of vloer te gek voor Continu

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

Adv210x297mm.indd   1 23/05/2019   13:03
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Leister Technologies Benelux B.V.
Duwboot 38 - 3991 CE Houten

Tel 030 - 2199888 - Fax 030 - 2199889
info@leister.nl
www.leister.nl

Wenst u fi jne feestdagen 
en een gezond 2023

Jan Tooropstraat 16
5753 DK  Deurne

0493-315885
www.eurofast.nl

NIEUWSLIJN

A G E N D A
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, 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.

17 april 2023 
SUNDAY
Nederlandse grootste congres over zonne-energie,  
met inmiddels vier nationale consortia samen:  
Zon op water, Zon op infra, Zon in landschap  
en de jongste telg: Zon op gebouw.  
Voor informatie en deelname: www.zonopgebouw.nl.

4E DAKCURSUS PLATTE DAKEN 2022 
Op 2 november 2022 hebben 17 deelnemers de Dakcursus 
Platte Daken succesvol afgerond en het diploma hiervoor 
in ontvangst genomen. Na zes intensieve cursusdagen, 
waarin alle facetten van platte daken aan bod komen,  
kunnen de deelnemers met recht trots op zijn. De cursus 
is door de deelnemers met een ruime 8 gewaardeerd. De 
bijzondere sculptuur van De Dakconnaisseur, voor de deel-
nemer met de hoogste score, is overhandigd aan  
Gijs Vis van Westdak BV. Eervolle vermeldingen waren er 
voor Marie Lievrouw van Unilin Insulation en Rene Penners 
van Kimmendae Nederland BV. De eerstvolgende Dakcursus 
Platte Daken start op 18 januari 2023. De cursus is vooral 
bedoeld voor nieuwe instromers en doorstromers in de dak-
bedekkingsbranche en voor medewerkers van corporaties, 
gemeenten en aannemers die in relatief korte tijd veel 
kennis willen vergaren over alle facetten van het platte dak. 
Informatie: www.bdaopleidingen.eu of 085 487 1910.

SAMENWERKING STICHTING  
VEILIG DAK NEDERLAND EN DIAC
Veilige daken, veilig kunnen werken 
op daken, het is nog steeds allesbe-
halve vanzelfsprekend. Terwijl er steeds 

meer activiteiten op het dak plaatsvinden. Met als gevolg 
meer dakbezoekers. Dit is de verantwoordelijkheid van  
gebouweigenaren, werkgevers en dakbezoekers. Werken op 
hoogte vraagt dan ook continu om optimale begeleiding 
en advies. Precies om deze reden gaan DIAC en kennis-
platform Stichting Veilig Dak Nederland de samenwerking 
aan. Samen willen ze professionele partijen onafhankelijke 
antwoorden bieden op vragen als: waar moet een veilige 
werk omgeving aan voldoen? Welke risico’s nemen we waar 
op het dak en bij de toegang? Welke stappen zijn er te  
nemen om de werkomgeving veilig te maken en te houden?  
In de volgende editie Roofs meer over deze samenwerking.

INTERACTIEVE KAARTEN VOOR 
BENUTTEN DAKLANDSCHAP
Er is van alles mogelijk op het  
dakoppervlak. De kunst is om  
alle mogelijke functionaliteiten  
optimaal in te zetten, passend  
bij de uitdagingen van een gebied 
en de constructie van een pand.  

Om hier inzicht in te krijgen, werkt Rooftop Revolution in samenwerking met het datatechno-
logiebedrijf Matrixian Group aan Duurzame Daken Kansenkaarten. Dit zijn interactieve kaarten 
die op gebiedsniveau per dak laten zien welke duurzame invulling het meest haalbaar, rendabel 
en voordelig is. Op dit moment maakt Rooftop Revolution deze kaarten in opdracht van gemeentes 
en vastgoedpartijen. Ze brengen voor hen de groene mogelijkheden op de daken in beeld en de impact die dit heeft voor 
de energietransitie en klimaatopgaven. Aan de hand van indicatoren als bouwjaar, dakoppervlakte en platheid van het 
dak, omgevingsindicatoren en gebiedsanalyses geeft de visualisatie in één oogopslag duidelijkheid over de kansen en 
belemmeringen bij het benutten van het daklandschap.

STEIGERTRAINING VOOR LEERLINGEN NUBORGH COLLEGE
Leerlingen van klas 3 en 4 van Nuborgh College Oostenlicht  

in Elburg kunnen sinds kort in de praktijk oefenen met het  
veilig opbouwen én afbouwen van een aluminum rolsteiger.  

Een enthousiaste vader – werkzaam bij Yelloo in Hattemerbroek –  
zag het belang om de leerlingen met het BWI-profiel  

(Bouw Wonen Interieur) kennis te laten maken met steigers.  
De firma Yelloo verhuurt steigers en steigermateriaal,  

personen-goederenliften en hangbruginstallaties.  
Voor deze informatieve en praktijkgerichte kennismaking  

schenken Yelloo en Altrex, producent van klimmaterieel,  
een aluminium rolsteiger aan de school. De leerlingen leren  

op deze manier in de praktijk hoe je veilig een steiger op-  
en afbouwt. Veiligheid staat namelijk atijd voorop – zeker bij 

werken op hoogte. De circa 60 leerlingen krijgen jaarlijks  
een meeloopdag bij zowel Altrex als Yelloo om kennis  

te maken met het bedrijfsleven.

MONOLIGHT WINT ARCHIPRODUCTS DESIGN AWARD 2022 
VELUX Commercial meldt trots dat Monolight de Archiproducts  
Design Award 2022 heeft gewonnen in de categorie Building Shell.  
Uit een longlist is de Monolight bekroond door de jury op basis van 
parameters als innovatie, esthetiek, functionaliteit en kwaliteit.  
Monolight is een weerbestendig daklicht dat veel daglicht doorlaat  
via het dak. De speciale constructie van het glazen opzetstuk maxi-
maliseert de instroom van daglicht zonder dat een frame van  
binnenuit zichtbaar is. De geprefabriceerde bovenunit en ingebouwde 
houten opstand maken een snelle installatie in zowel hellende als 
platte daken mogelijk. Monolight combineert een binnen- en buiten-
esthetiek met een uitstekend thermisch comfort. De flexibele oplossing  
is ontworpen om maximaal daglicht te leveren en kan op maat 
 gemaakt worden besteld voor elk nieuwbouw- of renovatieproject. 

VIERDE FILIAAL  
BROUWERS ZINK & DAK
Brouwers Zink & Dak heeft 
op 18 november haar 
deuren geopend aan 
de Kerkenbos 10119 in 
Nijmegen. Daarmee opent 
Brouwers Zink & Dak in  

5 jaar tijd na Gouda, Maastricht en Eindhoven een vierde 
filiaal in Nederland. In elk filiaal kunnen zink en plastisol op 
maat gezet worden, terwijl ook het platte dak assortiment 
verder is gegroeid met kwaliteitsproducten.

Wenst u fi jne feestdagen 
en een gezond 2023

Guardian B.V.
Tel: 0492 59 74 00 / Fax 0492 59 74 01

info@guardian.nl
www.guardian.nl



Groener 
bouwen

www.idverde.nl

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

Fotografie: projectpartner FURNS & Awood
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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
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DAK VAN HET JAAR: EDEN DISTRICT 
Duurzame oplossingen op het dak

INTERNATIONALE DAKEN
Lyon Part-Dieu

SPECIAL 
Veilig & Gezond werken
(Foto: Kedge)

WECAL wenst u als leverancier 
van Smartroof C fi jne feestdagen 

en een gezond 2023

WECAL Dak- & Isolatietechniek 
Molenvliet 13 - 3961 MT Wijk bij Duurstede 

info@wecal.nl / www.wecal.nl
0343 - 59 50 10

SMARTROOF CSMARTROOF C

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



TOPPRESTATIES

DAKBEDEKKING I VLOEIBARE WATERDICHTING I ISOLATIE

IKO PUSHING LIMITS
Het verleggen van grenzen, het steeds beter willen doen, het op elkaar afstemmen  
van factoren die bijdragen tot topprestaties is wat topsporters doen.

Dit is met IKO als producent van dakbedekking, vloeibare waterdichting en isolatie  
heel vergelijkbaar. Van ontwerp en productie, toepassingen van de producten,  
technieken en adviezen; alle medewerkers bij IKO zijn er voor u want samen gaan  
we voor topprestaties.

Meer weten? Kijk op: nl.iko.com  -  iko-insulations.com
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